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40 Zij kunnen blijven!

Door het herstellen van onder andere de oude beeklopen wil de gemeente Assen 

een aantrekkelijke omgeving creëren voor haar inwoners en toeristen. De 

Nijlandsloop op het terrein van GGZ Drenthe was als een van de laatste aan de 

beurt. Drie monumentale bomen en één waardevolle boom dreigden hierdoor 

echter van hun watervoorziening te worden afgesneden. Boom-KCB bedacht een 

mooie oplossing.
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Uitdagingen en kansen voor 
klimaatbomen tijdens  
symposium Climate Trees

Woensdag 20 juni vond in Dodewaard het 

symposium Climate Trees plaats. Een dag 

met inspirerende presentaties en pitches 

van deskundigen die het publiek  

enthousiast vertelden hoe we ons kunnen 

voorbereiden op een toekomst waarin  

klimaatverandering effect heeft op bomen 

in de stad. Die boodschap is overgekomen 

 bij de boomkwekers, -beheerders en 

landschapsarchitecten die het symposium 

bezochten.

Aantasting van de leef-
omgeving door bomenkap

Een omwonende maakt bezwaar tegen bomenkap. 

Zij voert aan dat haar leefomgeving door de kap 

wordt aangetast. In de zaak wordt een  

beroep gedaan op de regels van de Wet natuur-

bescherming (Wnb). Op het eerste gezicht is 

de Wnb echter ingesteld om flora en fauna te 

beschermen, niet de bomen zelf. Maakt een  

dergelijk bezwaar dan kans?
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Het geslacht Viburnum (deel II)

Het geslacht Viburnum is een complex geslacht met veel verschijningsvormen en 

morfologische verschillen. Zo zijn er dwergen en heel grote makkers tot wel 7 à 

8 m hoog, meestal met een koepelvormige kroon. In 1908 heeft de grootmeester 

Alfred Rehder het geslacht ingedeeld in secties. In de jaren daarna werd er nog 

een aantal secties van gevonden species aan toegevoegd, waardoor het aantal 

secties opgelopen is tot elf stuks. Voor de overige morfologische kenmerken 

moet u even terug naar genoemd deel I. In deel II: nog meer over het geslacht.

22

Help provincie Gelderland natuurkunst-
werk Het Witte Lint te behouden 

Kunstwerk Het Witte Lint wordt bedreigd door de peren-

prachtkever. Dit insect heeft al ruim 500 van de meer dan 

1100 meidoorns aangetast. Om verdere besmetting te 

voorkomen, moesten deze bomen gekapt worden.  

Olga van de Veer van de provincie Gelderland roept de 

lezers op met alternatieve boomsoorten te komen om 

het kunstwerk in Zutphen weer compleet te maken.
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GaLaBau gaat half 
september van start
De internationale groenbeurs GaLaBau (Garten- 
und Landschaftsbau) vindt dit jaar van 12 tot en 
met 15 september plaats in het Exhibition Centre 
in Neurenberg (Duitsland). Hier zullen ruim 1.300 
exposanten hun groene diensten en producten 
tonen, waarop ieder jaar zo'n 64.000 bezoekers 
afkomen. De beurs biedt een keur aan informatie 
over producten en diensten op het gebied van 
groen, infra en waterbouw. De beurs zal ook een 
inspiratiepark tonen: Garden of Dreams. Hier laten 
diverse Duitse tuin- en landschapsarchitecten 
zich van hun beste kant zien. Stefan Dittrich, de 
directeur van GaLaBau, is erg blij met het verloop 
van de ontwikkeling van de beurs. 'GaLaBau 2018 
blijft maar groeien. Dit jaar voegen we nog een 
hal toe: hal elf.' Dittrich vervolgt: 'Daarnaast blijft 
het internationale aspect van de beurs groeien. 
Het aantal Nederlandse exposanten is al met 50 
procent gegroeid ten opzichte van 2016.' Onder de 
Nederlandse exposerende bedrijven bevinden zich 
onder andere: Rootbarrier, Greenmax, GKB machi-
nes, Aquaco en Rots Maatwerk. Hal 3A zal volledig 
zijn ingericht met producten en diensten rondom 
boomverzorging.

Heicom en Enschede 
verlengen 
samenwerking
Heicom heeft een aanbesteding van de gemeente 
Enschede gewonnen en mag de komende twee 
jaar diverse bodemverbeterende producten leve-
ren aan de gemeente. Het bedrijf leverde al langer 
producten aan Enschede, maar bindt zich door 
deze aanbesteding voor langere tijd aan deze 
Twentse gemeente. Door de overeenkomst mag 
Heicom op aanvraag bomengranulaat, bomen-
zand, bomengrond en voedingssubstraten leveren.
De gemeente zal de producten gebruiken voor het 
verbeteren van plantplaatsen in zowel nieuwe als 
bestaande wijken. Ze gaat ook in kaart brengen 
waar stresssituaties voorkomen en welke mogelijk-
heden er zijn om deze plaatsen te vergroenen. Om 
meer biodiversiteit in de stad te krijgen, stimuleert 
ze het initiatief Groene loper Enschede van de 
provincie. Burgerparticipatie is ook een belangrijke 
factor. Ook waterhuishouding staat op de agenda 
van de gemeente Enschede, bijvoorbeeld met de 
aanleg van wadi's. Regenwater krijgt een zichtbare 
plaats in het openbaar groen.

Geslaagde open 
dagen bij Ufkes 
Greentec
Ufkes Greentec werkt inmiddels bijna een jaar in 
zijn nieuwe productiehal. Op 16 en 17 juni orga-
niseerde het bedrijf in die hal twee open dagen, 
waarop de deuren werden opengezet voor publiek.
Tijdens de open dagen kregen bezoekers onder 
meer een rondleiding door de hal. Bijzonder aan 
deze productiehal is dat het hele proces, van idee 
en ontwerp tot de realisatie van het eindproduct, 
binnen één bedrijf gebeurt. Zo konden bezoekers 
zien hoe de onbewerkte producten hun weg vin-
den door de productiehal, tot er uiteindelijk hoog-
waardige machines afgeleverd kunnen worden.

Op het demonstratieterrein kon men de machines 
daarna ook echt in actie zien. Via een erehaag van 
eerder geleverde en inruilmachines kwam men bij 
de locatie waar de service, het afleverklaarmaken 
en de verkoop gehuisvest zijn. Hier waren naast 
Greentec-machines ook machines van leveranciers 
te zien, waaronder Valtra, Rayco, FAE, Predator, JBM 
en Groeneveldt Grijpers. De complete lijn houtver-
werkingsmachines voor de professionele sector 
was hiermee vertegenwoordigd.

Nieuwe reflecterende 
kleding met 
snijbescherming
Stihl introduceert nieuwe reflecterende kleding 
met snijbescherming. Het Protect MS-pak bestaat 
uit een jas en een broek, die ook apart verkrijgbaar 
zijn. Het pak bestaat uit een lichte, ademende 
bovenstof met stretch inzetstukken. De elleboog-, 
schouder- en kniestukken zijn voorgevormd en 
verstevigd. Voor werken met de kettingzaag zijn 
de jas en de broek op mouwen en broekspijpen en 
ter hoogte van de borst en de buik voorzien van 
inzetstukken met snijbescherming. De jas en broek 
voldoen afzonderlijk aan waarschuwingsklasse 2 
volgens EN ISO 20471. Als de volledige uitrusting 
wordt gedragen, voldoet Protect MS aan de vereis-
ten van de hoogste waarschuwingsklasse 3.

Trend van mondiale 
ontbossing zet door
De wereldwijde trend van ontbossing, die in 2016 
een dieptepunt kende, zet door. Dit stelt de NOS 
op grond van cijfers van het World Resources 

MDB-werktuigen-
dragers met 
bosbouwframe
De Italiaanse fabrikant MDB Greenclimber 
heeft zijn radiografische werktuigendrager 
met dieselmotor aangepast voor boswerk-
zaamheden. Er is hiervoor een speciaal aange-
past beschermingsframe ontwikkeld voor de 
machine. In Nederland wordt de MDB gedistri-
bueerd door Machines4green.
Het massieve beschermingsframe beschermt 
de motorkap en andere gevoelige onderdelen, 
zoals de radiator met Cleanfix-ventilator. De 
ombouw is leverbaar voor de modellen LV500 
en LV600 met respectievelijk een vermogen 
van 50 en 60 pk. De machines kunnen ook 
geleverd worden met speciale rupsen met 
stalen Hardox-elementen erin. Tevens is de 
machine voorzien van een extra bodemplaat. 
Voor de bosbouw zijn ook nog een FSI-
stobbenfrees, een bosmulcher met vaste tan-
den en een Ritter-lier leverbaar. De Ritter-lier is 
tevens volledig radiografisch bedienbaar.



NIEUWS

Institute. Vorig jaar verdween er per saldo bijna 16 
miljoen hectare bos (waarbij met aangroei reke-
ning is gehouden). Deze oppervlakte is gelijk aan 
bijna vier keer de oppervlakte van Nederland.
Volgens Frances Seymour van het World Resources 
Institute verloopt de boskap in een tempo van 
veertig voetbalvelden per minuut. Seymour sprak 
in Oslo tijdens een conferentie om te bespreken 
hoe bossen beschermd kunnen worden met het 
oog op de klimaatafspraken van Parijs. Met name 
Brazilië verloor in het Amazonegebied veel bos; dit 
kwam neer op bijna 30 procent van het totaal. Ook 
Colombia ging er qua bosoppervlak op achteruit. 
Het verlies aan bosgebied nam toe met 46 procent.
Het World Resources Institute stelt dat er een ver-
band is met de vrede die eind 2016 in Columbia 
werd gesloten met guerrillabeweging Farc. Er werd 
veel bos gekapt in gebieden die voorheen ontoe-
gankelijk waren vanwege de aanwezigheid van 
rebellen. Over het verdwijnen van bossen worden 
sinds 2001 systematisch data verzameld. Sindsdien 
is 8,4 procent van de bossen wereldwijd verdwe-
nen. Als gastheer van de top maakte Noorwegen 
bekend ruim 15 miljoen euro te doneren voor 
de strijd tegen ontbossing. Volgens minister van 
Milieu Ola Elvestuen is het kappen van bossen een 
criminele business waarin miljoenen omgaan. Het 

tegengaan van ontbossing is volgens hem 30 pro-
cent van de oplossing voor klimaatverandering.

Nieuwe bosmaaier 
van Husqvarna met 
Autotune-systeem
Husqvarna komt met een nieuwe bosmaaier, de 
545RXT, die over het zogenaamde Autotune-
systeem beschikt. Autotune garandeert volgens 
Husqvarna op elk moment optimaal motorver-
mogen. De afstelling van de carburateur past 

zich namelijk automatisch aan aan de staat van 
het luchtfilter, de soort brandstof, de hoogte, 
de vochtigheid en de temperatuur. De 545RXT 
beschikt verder over de standaardopties die de 
545RX ook heeft. Husqvarna levert de bosmaaier 
bijvoorbeeld standaard met Balance XT-draagtuig. 
Dit draagtuig heeft een scharnierend schouderstuk 
en een heupriem om het gewicht van de 545RXT 
optimaal over het lichaam te verdelen. Bovendien 
is het model voorzien van een chokeloze start met 
startknop. Het maakt daarbij niet uit of je de motor 
warm of koud start. De 545RXT is per direct lever-
baar door dealers van Husqvarna.

Heptacodium miconioides

Batouwe Boomkwekerijen B.V.
Engelandstraat 1B
6669 DX Dodewaard
T 0488 413 097

E info@batouwe.com

www.batouwe.com
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NIEUWS

Nieuwe hydraulische 
zaagkast
Groeneveldt Grijpers heeft een geheel nieuwe 
hydraulische zaagkast ontwikkeld. Dit type 
zaagkast heeft een extra optie ten opzichte van 
bestaande zaagkasten: de 30 cc-zaagkast kan  
uitsturend en terugsturend zagen. 
De zaagkast is voorzien van een 114 cm-blad met 
¾"-ketting, zodat ook grote stammen snel, veilig 
en nauwkeurig kunnen worden doorgezaagd. 
Bomen tot 90 cm kunnen uitsturend doorgezaagd 
worden; bomen tot 75 cm kunnen terugsturend 
doorgezaagd worden. 
Bij het terugsturend zagen wordt eerst het blad 
uitgestuurd, waarna de stam vastgepakt en door-
gezaagd wordt. Het voordeel hiervan is dat het 
zaagblad direct terug in de zaagkast zit als de stam 
wordt gezaagd. Zo kan het zaagblad niet klem-
men. Bij uitsturend zagen blijft een kleine kans op 
klemmen, omdat het blad weer dóór de zaagsnede 
heen naar binnen moet worden gehaald. 
De zaag laat een strakke zaagsnede achter en 
beperkt hiermee de schade aan bomen, waardoor 
hij ook zeer geschikt is voor boomonderhoud.

Insectenhotels voor 
provincie Gelderland
28 juni werd bij het districtskantoor van provincie 
Gelderland in Herveld een insectenhotel geopend. 
Dit hotel en een reeds geplaatst exemplaar in 
Warnsveld, werden geplaatst door Tree-o-logic in 
het kader van social return. Dat een adviesbureau 
wordt gevraagd social return op te nemen, dát 
is vrij nieuw. Kees Flier van Tree-o-logic licht toe: 
'Binnen een opdracht voor driejarige boomvei-
ligheidscontrole voor alle bomen in de provincie 
Gelderland, werd gevraagd social return toe te pas-
sen. Omdat wij vrij specialistisch advieswerk doen, 
is dat lastiger in te passen dan voor een uitvoeren-
de partij zoals een aannemer. Hoe vul je dat dan 
in?' De gedachte was, vertelt hij, het geld is van 
Gelderland, dan is het leuk als ze daar zelf wat van 
terugzien. 'We kwamen op het idee een bedrijf te 
zoeken, dat op basis van social return bijenkasten 
kon maken, zodat we deze aan de provincie kon-
den geven.' Voor Tree-o-logic is het de eerste keer 
dat er om social return werd gevraagd. 'Ik denk dat 
social return standaard in uitvoerende opdrachten 
zoals maaiwerk en snoeiwerk zit en dat men het 
in deze opdracht min of meer ondoordacht ook 
opgenomen heeft.' Het bedrijf Van Bijsterveldt & 
Daamen uit Arnhem zag het wel zitten en maakte 

met een aantal mensen de twee hotels: een voor 
locatie Herveld, de ander voor Warnsveld. Het was 
een geslaagd project, vertelt Flier. 'We kregen com-
plimenten voor de creatieve aanpak, en de pro-
vincie heeft aangegeven dit vaker te willen doen. 
Ook voor de mensen die de kast maakten was 

het een welkome afwisseling, heel anders dan de 
werkzaamheden die zij normaal uitvoeren en met 
de kans om echt mee te denken over de invulling 
van de kast. Leuk detail: binnen het traject zijn drie 
mensen uitgestroomd naar een baan.'
 

Stihl introduceert nieuwe lichte 
accucombimotor
Het combisysteem-assortiment van Stihl krijgt er een nieuwe accumotor bij, de Stihl KMA 130 R. De 
motor werkt met de 36 V lithium-ionaccu's van het Stihl Pro-accusysteem. De motor weegt 3,2 kg 
en wordt geleverd met ophangoog en draagriem. De accucombimotor is compatibel met twaalf 
verschillende gereedschappen van het combisysteem, die af te wisselen zijn. Zo maak je van een 
bosmaaier een heggenschaar, bladblazer of hoogsnoeier. Door de stille motor is het niet nodig om 
gehoorbescherming te dragen, behalve bij bladblazen.
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Bij Donkergroen hebben we met verbazing het artikel gelezen van Herman 
Wevers (directeur van Alles over Groenbeheer) in de meest recente editie van 
Boomzorg (editie 3, 2018). We storen ons zowel aan de boodschap als aan de 
bijbehorende beschuldigingen in zijn artikel. Ook de reactie hierop van de 
hoofdredacteur vinden wij deze mooie glossy onwaardig.

Het plaatsen van een tendentieus artikel, gebaseerd op arbitraire reken-
methodes en eenzijdig onderzoek, zonder opdrachtgevers of aannemers te 
spreken en zonder projectadministraties, termijnstaten of facturen in te zien, 
roept natuurlijk reacties op.

Waar heeft de heer Wevers zijn onderzoek op gebaseerd? Heeft hij bestekken 
gedownload en vervolgens leveranciers gevraagd wat er daadwerkelijk  
geleverd is? Navraag leert dat drie grote landelijke leveranciers van sub-
straten niet aan het onderzoek hebben meegewerkt. Ook Donkergroen 
Groenrecycling, een grote leverancier van de genoemde producten, is niet  
om medewerking gevraagd.

De vergelijking Groenkeur (3245 ton) – niet Groenkeur (1598 ton en twee  
producten) kan dan net zo goed een toevalstreffer zijn, als hier geen sprake is 
van een representatief onderzoek.

Verder zijn er overigens tal van oorzaken die er debet aan kunnen zijn dat er 
niet aan de hoeveelheden uit het bestek wordt voldaan: bestekwijzigingen/
scopewijzigingen, maar ook het feit dat in de hoeveelheidsbepaling een  
zekere mate van foutgevoeligheid zit in verband met de omrekening van vaste 
m3, losse m3 en m3 naar tonnen, en het theoretisch soortelijk gewicht tegen 
het werkelijk soortelijk gewicht in relatie tot het vochtpercentage.

Er wordt ook zomaar gesteld dat er ‘schaamteloos afgerekend wordt op basis 
van de bestekhoeveelheden’. Maar waar is die conclusie op gebaseerd? Dit is 
immers helemaal niet onderzocht. Toch slikt de hoofdredacteur de woorden 
van de heer Wevers voor zoete koek. Het is wat ons betreft veel te kort door 
de bocht om dat als ‘graaien’ te categoriseren, laat staan te spreken over een 
graaicultuur, alsof dit structureel aan de hand is.

Er wordt hier een beeld geschetst van de aannemerij dat wij bij Donkergroen 
niet herkennen. Goede journalistiek is waarheidsgetrouw en nauwgezet, 
onpartijdig en fair, controleerbaar en integer. Dat zien wij hier niet.  
Dat de heer Wevers predikt voor meer controle, kunnen we wel begrijpen.  
Wat ons betreft bestaat er geen enkel misverstand over doen wat je beloofd 
hebt en het nakomen van resultaatsverplichtingen; daar staan we als branche 
natuurlijk voor.

Maar het kan ook anders: niet doorslaan in complexe adviezen en extra  
controle, maar de aannemer verantwoordelijk maken voor het toekomstige 
resultaat. Laat hem zelf bepalen wat daarvoor nodig is, laat hem zelf de vraag-
specificatie uitwerken. Geïntegreerde contracten bieden daar voldoende 
ruimte voor. Prikkel de aannemer, daag hem uit, laat hem innoveren.  
Laat de bomen maar groeien.

Klaas Kiekebos   
Donkergroen

Te kort door de bocht
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Explosie eikenprocessierups in 2018; stand van zaken en blik op 2019

Dweilen met de  
kraan open voor  
gemeenten en aannemers
In juni bereikten zo veel berichten over de eikenprocessierups de redactie van Boomzorg, dat zij zelf door de bomen het bos niet meer zag. De redactie 

lijkt daarin niet de enige. Van een eerste ‘onschuldige’ signalering van rupsen met brandharen medio mei, is de overlast in een paar weken uitgegroeid 

tot een probleem van grote proporties. 

Auteur: Kelly Kuenen

Boom met eikenprocessierups in Nijmegen.
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Jaren geleden was de eikenprocessierups vooral 
een probleem in zuidelijke gemeenten. Dat is 
inmiddels allang niet meer het geval. In diverse 
delen van Nederland hebben bestrijders het zo 
druk, dat er prioriteiten moet worden gesteld bij 
de vraag welke plaatsen als eerste moeten worden 
behandeld. Gemeenten en aannemers kunnen de 
meldingen van rupsen en nesten niet meer bij-
houden. Dat aantal is zo groot, dat Kenniscentrum 
Eikenprocessierups in juni adviseerde de brand-
weer in te schakelen. 

Druk, maar piek voorbij
Tijd voor een rondvraag bij enkele partijen. In 
Apeldoorn kwamen de afgelopen tijd op het 
hoogtepunt zo’n 50 meldingen per dag binnen. 
‘Dat aantal begint nu af te zwakken’, vertelt Bert-
Jan van Zetten, voorman van de bomenploeg in 
de gemeente ten tijde van dit schrijven (de derde 
week van juni). ‘Wat betreft de druk valt het bij 
ons mee. Als je ervan uitgaat dat een hoge plaag-
druk 50 à 60 nesten per boom kan betekenen, 
dan zitten we met 1 tot 15 nesten op een laag tot 
matig niveau. Wel hebben we erg veel eiken in 
de gemeente. Daardoor heeft de aannemer toch 
moeite met de bestrijding. De norm die normaal 
gehanteerd wordt, dat de nesten binnen een 
bepaald aantal weken moeten worden verwijderd, 
daar kunnen we nu niet aan voldoen.’ 

Qua plaagdruk zitten ze nu op het niveau van 
2011, vertelt Van Zetten. ‘Dat jaar hadden we ook 
veel rupsen en vroegen we ons af: wat moet dat 
worden in 2012? Voor wat er toen gebeurde, heb-
ben we nog steeds geen logische verklaring. Voor 
het jaar 2012 won het bedrijf Arbor het bestek 
voor EPR-bestrijding, in de verwachting dat ze 
tot over de oren in het werk zouden zitten. In de 
praktijk zijn ze er drie maal één ochtend op uitge-
trokken. De hele populatie zakte na 2011 in elkaar. 
Pas in 2015, na een paar jaar met weinig overlast, 
kwamen de rupsen weer tevoorschijn. Vervolgens 
zagen we elk jaar ongeveer een verdubbeling.’

In nabijgelegen gemeentes heeft de Nationale 
Bomenbank het drukker. Dit bedrijf (in het bij-
zonder de afdelingen Zuidoost-Nederland en 
Bleskensgraaf ) verzorgt de EPR-bestrijding voor 
zo’n 30 gemeenten. Twan Verhoeven, bedrijfsleider 
Zuidoost-Nederland, merkt ook dat het aantal 
telefonische meldingen van burgers en gemeenten 
iets afneemt. Dat is echter relatief, want de tele-
foon staat nog steeds roodgloeiend, zij het nu iets 
minder. Het bedrijf zet met 22 ploegen alle zeilen 
bij. Verhoeven: ‘Qua bestrijding lopen we achter. 
In een gemeente waar we actief zijn, behandelen 
we met één ploeg 50 tot 100 bomen per dag. 
Daar staan nog 1000 bomen in de wacht en er 
komt dagelijks een groot aantal bij. Daarnaast 

inventariseren we zelf met een aantal mensen. 
Die gegevens worden vastgelegd in een boom-
beheersysteem.’ In 2007 en 2008 zag het bedrijf 
ook een dergelijke opleving, maar toen waren de 
vindplaatsen veel plaatselijker, meent Verhoeven. 
‘Nu is het echt verspreid; het is het drukste jaar in 
twintig jaar tijd.’

‘Verlengde diapauzerupsen’
De overlast is erger dan voorgaande jaren, wat 
deels toe te schrijven is aan het relatief warme 
voorjaar. Silvia Hellingman en Arnold van Vliet 
spreken in juni op de website Nature Today over 
een reeks ‘vreemde, onverklaarbare waarnemin-
gen’: zowel nesten als vlinders worden steeds later 
in het jaar gesignaleerd, terwijl er in april al vlin-
ders werden gevangen. Ook werden rupsen gesig-

Bert-Jan van Zetten
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naleerd zonder kaalvraat van bomen. Ze stellen dat 
de overlast deels aan een natuurlijk verschijnsel is 
toe te schrijven: eikenprocessierupsen blijken één 
of zelfs meerdere jaren in verlengde diapauze te 
kunnen gaan. 

Een deel van de rupsen vormt geen pop, maar 
kruipt terug de grond in en verblijft daar één of 
meerdere jaren. Volgens Hellingman en Van Vliet 
kan dit, naast de hoge temperaturen, de verklaring 
zijn voor het grote aantal eikenprocessierupsen 
dit jaar. Door de verlengde diapauze verschijnt 
een deel van de rupsen pas later in het voorjaar, 
waardoor bestrijding lastig wordt. Op plekken waar 
bomen preventief zijn bespoten, is de rups alsnog 
geconstateerd. Daarnaast zijn er poppen die pas in 
het voorjaar uitkomen en zodoende als vlinder een 
compleet andere cyclus doormaken.

Optelsom van aanwijzingen
Henry Kuppen, directeur van Terra Nostra en mede-
initiator van Kenniscentrum Eikenprocessierups, 
licht de situatie toe. ‘In het verleden zagen we 
allerlei ontwikkelingen die anders waren dan 
gebruikelijk; denk aan nesten in de grond of lege 
nesten. Met name Silvia Hellingman heeft dit goed 
gedocumenteerd. Het idee van de diapauze werd 
versterkt doordat de hoeveelheid vlinders in 2016 
niet in relatie stond met de plaagdruk in 2017.’ In 
heel Nederland staan feromoonvallen waarmee 
de plaagdruk wordt gemeten. De gemonitorde 
hoeveelheid vlinders is – normaal gesproken – een 
indicatie voor het te verwachten aantal rupsen. 

Kuppen: ‘In 2016 vingen we hierin landelijk gezien 
25 procent meer vlinders, en regionaal tot wel 100 
procent meer. De verwachting voor 2017 was dat 
er meer nesten zouden zijn. Op sommige plaatsen 
was dat het geval, maar lang niet overal. Nu zien 
we veel rupsen en aantasting, maar dat staat weer 
niet in verband met het aantal vlinders in 2017; 
dat was namelijk lager dan in 2016. Al die waarne-
mingen bij elkaar brachten ons op het vermoeden 
dat het waarschijnlijk ligt aan de diapauze. Dat is 
een normaal verschijnsel. De kastanjemineermot, 
bijvoorbeeld, doet dit ook. Het is bedoeld om bij 
overpopulatie het risico te spreiden.’ Waarschijnlijk 
heeft dit verschijnsel ervoor gezorgd, naast de 
klimatologische omstandigheden, dat er meer 
rupsen zijn. ‘Je ziet nu nog jonge larven, terwijl het 
merendeel van de rupsen zich inmiddels in het 
popstadium bevindt. Ik verwacht dat binnen een 
aantal weken de eerste uitvlieggaten te zien zullen 
zijn.’

Voor Kuppen is nu de vraag: hoe doen de rupsen 
dat precies? ‘Zijn het vlinders die als pop kunnen 
overleven? In de bodem, of ook in popnesten in de 
boom? Of zijn ook larven in staat om te overwin-
teren? En welk gedeelte van de populatie zorgt op 
deze manier voor extra druk? Met andere woorden: 
hoeveel rupsen gaan in diapauze?’ Voor het beant-
woorden van al deze vragen is meer onderzoek 
nodig. In de nazomer worden daarvoor feromoon-
vallen uitgezet om meer informatie te kunnen ver-
zamelen. Het netwerk van feromoonvallen is echter 
niet in alle regio’s even sterk aanwezig.

Van Zetten vertelt dat de verspreiding van de druk 
is toegenomen en dat in Apeldoorn verstoord 
gedrag is te zien. ‘Rupsen die overdag aan de 
wandel zijn, geen nestvorming, op 1 juni al grote 
nesten laag aan de grond. Verder werd vandaag 
ook een nieuw fenomeen waargenomen: lege 
nesten; geen rupsen én geen poppen. Dat wijst in 
de richting van de diapauze waar Kenniscentrum 
Eikenprocessierups het over heeft.’

Anticiperen
Met het fluctueren van de rupsenaantallen is het 
niet gek dat het voor gemeenten lastig is de plaag-
druk voor volgend jaar goed in te schatten. ‘Daar 
is geen touw aan vast te knopen’, zegt Van Zetten. 
‘Het is vergelijkbaar met de situatie in 2011-2012. 
Je denkt er goed op voorbereid te zijn, maar dan 
haalt Moeder Natuur een trucje uit en klopt het 
totaal niet meer.’ Van Zetten had dit jaar op meer 
rupsen geanticipeerd. Bij het uitvliegen, vorig jaar, 
was het weer zacht; begin april was er geen nacht-
vorst en de temperatuur liep al vroeg op. ‘Maar dat 
het van deze omvang zou zijn, daar hadden we 
niet op gerekend. Daar komt bij dat preventieve 
behandeling niet voldoende geholpen heeft, 
terwijl de omstandigheden hiervoor goed waren. 
Als dat alleen bij ons het geval zou zijn, kon je 
nog zeggen dat we het verkeerd hebben gedaan, 
verkeerd gepland hebben, of dat de aannemer 
iets niet goed heeft gedaan. Maar dit is overal in 
Nederland het geval. Alles bij elkaar hebben we 
een probleem. Dat kunnen we wel oplossen, maar 
dat kost tijd. Zo kunnen zuigploegen nu simpel-
weg onvoldoende bemand worden.’

Ook de Nationale Bomenbank loopt hiertegenaan. 
Zodra er opgeschaald kan worden, kan er meer 
bestreden worden. Maar het opschalen van de 
teams gaat met horten en stoten. ‘We stellen nu 
ploegen samen met hulp van uitzendbureaus. Met 
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alle respect, maar het kwaliteitsniveau is beroerd. 
Dagelijks komen er één of twee personen niet 
opdagen. Dan heb je een probleem; je hebt geen 
tweede man, maar je moet ook bijsturen naar de 
opdrachtgevers.’ 

Met de juiste instructies kunnen invalkrachten 
relatief gemakkelijk aan het werk, maar voor die 
instructies is weer ervaren personeel nodig en 
daar is een tekort aan. Een ander probleem is de 
beschikbaarheid van materieel als hoogwerkers 
en stofzuigers. Verhoeven rijdt regelmatig langs 
de werkzaamheden om tips en trucs te geven. 
‘De focus ligt nu op het samenstellen van stabiele 
teams, voordat we weer opschalen. Gelukkig heb-
ben we nu teams die het naar hun zin hebben en 
die met elkaar overweg kunnen; zo’n driekwart is 
stabiel.’  

Prioriteiten stellen
Net als veel andere gemeenten geeft Apeldoorn 
nu de prioriteit aan schoolpleinen. Veel daarvan 
hebben een bossituatie en speeltuintjes. Overigens 
staat in de Leidraad beheersing eikenprocessierups 
van de NVWA hoe een risicoanalyse van diverse 
locaties kan worden opgesteld. Daarna wordt 
bekeken wat er met de andere plekken gebeurt. 
De Nationale Bomenbank werkt in de meeste 
gemeenten twee dagen in de week en in een 
aantal grote gemeenten continu met één ploeg. 
Scholen en speeltuinen hebben ook hier voorrang. 
En het bedrijf heeft er nog een extra prioriteit bij: 
de Nijmeegse Vierdaagse, die in de derde week van 
juli plaatsvindt, waarbij in Nijmegen en omliggen-
de dorpen 47.000 wandelaars verwacht worden. 
Zoals gezegd merkt Van Zetten dat de druk nu 
al afneemt naar gemiddeld vijftien meldingen. 
‘Vanochtend heb ik bijvoorbeeld zeventien meldin-
gen binnengekregen. Dat is ook fijn voor ons. We 

lopen hier met vier inspecteurs, die voor de gele-
genheid elk verantwoordelijk zijn voor een eigen 
rayon. Laatst kwam er een melding binnen van 
een vondst in het park. Bij inspectie bleken er veel 
bomen met EPR te zijn. Dan ben je wel even bezig.’ 
Wanneer de Nationale Bomenbank denkt klaar te 
zijn? Verhoeven: ‘Er is al veel rupsenafval verza-
meld, maar er staan ook nog duizenden bomen te 
wachten. Een voorzichtige schatting: ik denk bin-
nen twee tot drie maanden.’

En nu?
De bevindingen van Kenniscentrum 
Eikenprocessierups betekenen dat het nog moeilij-
ker te voorspellen is hoeveel rupsen er het komend 
jaar verwacht worden. Preventieve bestrijding 
heeft minder effect als er rupsen in de grond zit-
ten, en bomen waaruit rupsen zijn weggehaald, 
kunnen even later alsnog rupsen bevatten. De 
nieuwe informatie biedt vooralsnog nog weinig 
concrete houvast. Daarvoor moet meer informatie 
verzameld worden. Blijft de hamvraag: wat is wijs-
heid met het oog op het beheer voor de komende 
jaren? 

Dat is iets waar goed over nagedacht moet wor-
den, stelt Kuppen. Hij ziet geen aanleiding om 
over te schakelen op een andere methode. ‘Er is 

nog geen betere methode. Bovendien leidt vroeg 
spuiten meestal tot goede resultaten.’ Er kan winst 
behaald worden met meer gestructureerd beheer, 
vindt hij. ‘Ik ben al blij als overheden bevindingen 
documenteren en gaan werken op basis van een 
beheerplan. Bij een deel van de gemeenten was 
er een minder overspannen situatie geweest als er 
goede voorbereidingen waren getroffen. ’ 

Als een gemeente een hoge plaagdruk heeft, wil 
dat dan zeggen dat de voorbereidingen onvol-
doende waren? ‘Nee, dat wil ik zeker niet beweren’, 
antwoordt Kuppen resoluut. ‘Dit geldt niet overal. 
Maar er zijn wel locaties waarbij dit het geval is. 
Hetzelfde geldt voor bedrijven die in juni nog spui-
ten, of voor opdrachtgevers die op basis van een 
vastgesteld budget jaarlijks hetzelfde lijstje laten 
spuiten. Hierbij is de plaagdruk ondergeschikt aan 
het beschikbare budget. Je moet wel snappen 
waar je mee bezig bent.’

Meer onderzoek
Kuppen wil meer onderzoek doen, een projectplan 
schrijven om uiteindelijk meer grip te krijgen op 
de rups en daarbij ook naar het buitenland kijken. 
Met het plaatsen van feromoonvallen denkt hij 
veel waardevolle informatie binnen te halen. Om 
het netwerk van feromoonvallen beter sluitend te 
krijgen en beheerders beter te kunnen informeren, 
adviseert hij om in die gemeentes waar nog geen 
feromoonvallen hangen deze te gaan gebruiken. 
Daarnaast wil hij beheerders en aannemers die 
iets opmerkelijks zien in de cyclus (bijvoorbeeld 
volledig lege nesten), oproepen om dit te melden. 
Mogelijk kan met  deze informatie komende winter 
al gericht onderzoek gedaan worden. 

Apeldoorn neemt deel aan het onderzoekspro-
gramma, onder meer door het plaatsen van fero-
moonvallen. Van Zetten ziet graag dat boombe-
heerders en collega-gemeenten ook gaan deelne-
men: ‘Om inzicht te krijgen en te streven naar een 
beheersbare en voor iedereen acceptabele situatie.’

Rupsen FOTO: HENRY KUPPEN
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nieuwe kraan AH Vrij voor rooien van bomen in stedelijk gebied

Kraan met verlengde giek 
en kantelbare cabine

AH Vrij wilde een kraan waarmee je op een veilige manier bomen kunt rooien en een machine waarmee je in stedelijk gebied overal kunt komen. 

Groeneveldt Grijpers paste hiertoe de cabine van een standaardgraafmachine aan, verlengde de giek en verzwaarde het ballastblok voor de balans. ‘In 

Nederland zijn we zo’n machine in dit concept nog niet eerder tegengekomen’, zegt directeur en projectleider Rick Vrij.

Auteur: Sylvia de Witt
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4 min. leestijd ACHTERGROND

Vroeger verrichtte AH Vrij Groen, Grond en Infra 
rooiwerkzaamheden op de ouderwetse manier: 
de boom omzagen, die laten vallen in de straat en 
daarna opruimen. Eerst handmatig en later met 
behulp van een mobiele kraan met sorteergrijper. 
‘Dat was voor toen prima’, vertelt directeur en 
projectleider Rick Vrij, ‘maar in 2010 besloten we 
dat het zo niet meer kon. De kans dat fietsers en 
voetgangers door de afzetting heen zouden gaan, 
werd alleen maar groter. Daarom schaften we dat 
jaar een 20 tons kraan van Hitachi aan.’

Qua sterkte beviel die heel goed; alleen was de 
giek te kort en ook in ergonomisch opzicht viel er 
nog veel winst te behalen. Daarop werd de Hitachi 
zo goed mogelijk aangepast aan de wensen van 
AH Vrij. Ze hebben er volgens Rick Vrij veel plezier 
van gehad en er ook veel van geleerd. ‘De minder 
goede dingen hebben we eruit gehaald en de 
goede hebben we laten zitten. Daaruit is deze 
nieuwe kraan voortgekomen.’ 

De nieuwe kraan is een Liebherr, die AH Vrij 
een jaar geleden kocht en die inmiddels door 
Groeneveldt Grijpers is aangepast. Rick Vrij vertelt 
dat hij geen overslagkraan wilde hebben, omdat 
je daarmee minder goed over de weg kunt rijden. 
‘Tachtig procent van onze werkzaamheden ligt 
in Den Haag en hiermee kan ik overal naartoe. 
Als de boom gerooid is, vouwt hij zijn giek in en 
ga je naar de volgende boom. Een overslagkraan 
is niet gemaakt om over de weg te rijden en zal 
altijd moeten worden vervoerd met een dieplader. 
De nieuwe Liebherr kan snel in- en uitvouwen en 
inclusief klem voldoet die nog steeds aan de maxi-
male voertuigmaten. Zo hebben we een machine 
waarmee we overal snel kunnen komen.’

Cabine dertig graden kantelen
Groeneveldt haalde de boom- en stick-giekdelen 
eraf, sneed die vervolgens door en verlengde elke 
giek met 1,65 meter. Hierdoor heeft de kraan nu 
een bakpenhoogte van twaalf meter. AH Vrij kan 
nu met het grootste gemak ook de hoogste bomen 
veilig en snel rooien. Niet alleen door de verlen-
ging van de giek, maar zeker ook doordat het zicht 
enorm is verbeterd. 

Rick Vrij: ‘Zo ging de cabine van Liebherr eerst 
helemaal naar voren toe. Dat wilde ik anders, want 
als je naar voren gaat, kom je te dicht bij de boom 
en dan heeft de machinist veel minder zicht op 
wat hij doet.’
Groeneveldt Grijpers plaatste de standaardcabine 
op een cabineverhoging met geïntegreerd kan-
telsysteem. Nu kan de cabine 1,8 meter in hoogte 

versteld worden en 30 graden achterover kantelen.
Machinist Cees Benjamins vindt de vernieuwde 
cabine erg mooi en heel goed werkbaar. ‘Hij gaat 
rechtstandig omhoog, maar je kunt hem ook 
naar achteren trekken, zodat hij dertig graden 
kantelt. Dan zit je echt in de stoel gedrukt en zie 
je de boom veel beter. Nu kan ik als ik ook in de 
containerbak kijken als ik in de cabine zit. Dan kan 
ik niet alleen de boom veilig en snel rooien, maar 
ook de containerbak goed vullen zonder hem te 
beschadigen.’

Deze kraan is in ergonomisch opzicht sterk ver-
beterd, vindt Rick Vrij. ‘Doordat de vorige cabine 
niet omhoog kon en niet kon kantelen, moest de 
machinist altijd door het dakluikje turen. Aan het 
einde van de dag had hij dus een zere nek en pijn 
in de rug. Dit is veel veiliger voor de omgeving en 
de collega’s. Daarbij heb je nu ook meer productie; 
je kunt met de verlengde giek verder weg komen 
en dat scheelt weer verzetten. Kortom: we doen 
het werk sneller, maar vooral ook veiliger.’

Voorbeeld in Amerika
‘Natuurlijk zijn er wel meer van dit soort cabines’, 
zegt Thijs Sterk van Groeneveldt Grijpers. ‘Maar 
die kunnen niet helemaal naar achteren kantelen. 
De scharnieren zitten bij deze cabine niet onderin 
maar bovenin; hierdoor kan hij meer naar achteren 
staan en heb je beter zicht op de giek.’

Rick Vrij werd geïnspireerd door een Atlas-
graafmachine op een beurs in Amerika, die was 

uitgerust met een hydraulisch verstelbare cabine. 
Hij maakte er foto’s van en nam die mee naar 
Johan Groeneveldt, met deze customized machine 
als resultaat. ‘De machine is niet exact nagemaakt’, 
haast Rick Vrij zich te zeggen. ‘Want hij was niet 
precies wat ik voor ogen had en paste ook niet 
op deze kraan. Maar hij was wél een goed voor-
beeld van hoe ik het ongeveer wilde hebben. In 
Nederland ben ik dit nog niet eerder tegengeko-
men.’

Rick Vrij, machinist Cees Benjamins en Thijs Sterk van Groeneveldt Grijpers.

‘Andere cabines kunnen niet 

helemaal omhoog en naar 

achteren kantelen. Bij deze 

cabine heb je beter zicht 

op de giek en je collega’s’
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ACHTERGROND

De door Groeneveldt omgebouwde kraan is 
bedoeld voor hoge bomen in de stedelijke omge-
ving. Volgens Rick Vrij zijn die er meer dan je denkt. 
‘Zo’n tachtig procent van de bomen in de stad is 
toch wel twintig, dertig of vijfendertig meter hoog.’ 

Naast een andere cabine wilde hij ook dat de 
machine meer kracht zou hebben, en ook dat 
is gelukt. De kraan heeft nu zo’n tien procent 
meer power. ‘Wat ik nu vertel, heeft niets met 
Groeneveldt te maken, maar ik wil het toch even 
noemen. Ik wilde ook een ander snelwisselsysteem, 

onder meer voor de sorteergrijper en de knipper. 
Dat is de Oilquick geworden. Hiermee kunnen 
we de sorteergrijper, bomenklem, bak en stam-
mensplijter heel snel wisselen. Daardoor gaat de 
productie ook weer omhoog. Normaal was je een 
kwartiertje bezig om tools te wisselen; nu gebeurt 
dat in vijftien seconden.’ 

Hogere productie
Er zijn meer kranen met een lange giek, maar dit 
is een driedelige giek. Er zitten drie knikpunten 
in, terwijl andere lange gieken vaak tweedelig 
zijn. Hierdoor kunnen ze in stedelijk gebied min-
der goed vooruit, meent Rick Vrij. ‘Het zijn goede 
kranen als ze een hele tijd op een vaste werkplek 
kunnen blijven staan. Deze door Groeneveldt 
Grijpers aangepaste kraan is veel mobieler. Je kunt 
veel dichter op een boom staan om die te pak-
ken. Dat kost minder ruimte. Deze kraan wordt 
zowel gebruikt in stedelijk gebied om bomen te 
rooien, als hier op de zaak om te hakselen, dus 
voor het verwerken van de biomassa. Omdat de 
cabine omhoog kan, kan de machinist goed in de 
hakselaar kijken. Daardoor gaat de hakselproductie 
omhoog.’

Omdat de giek is verlengd, is het ballastblok zwaar-
der gemaakt; anders zou de machine uit balans 
raken. Er is 2150 kilogram extra bij gekomen. Thijs 
Sterk: ‘Hierdoor kan hij meer tillen. Zoals hij hier n 
staat, is deze kraan met deze opties toch wel een 
unieke machine.’

Groeneveldt heeft zo’n twee maanden aan deze 
kraan gewerkt. Voor Rick Vrij gaat het eigenlijk 
nooit snel genoeg. ‘Deze tijd was echter wel nodig, 
want alles is handwerk, niets is standaard. Maar het 
was het wachten waard.’

‘Zoals hij hier nu staat, 

is de kraan met deze 

opties toch wel een 

unieke machine’
Be social 
Scan of ga naar:  

www.boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-7640
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Plantarium 2018
Het thema van de 36e editie van Plantarium is Growing Together

Dit thema wordt door de organisatie zelf in praktijk gebracht door de samenwerking met GROEN-Direkt. Beide beurzen vinden dit jaar van 22 t/m 24 

augustus 2018 plaats onder één dak. Hiermee ontstaat het grootste internationale tuinplantenevenement van het jaar met een totaalpakket van 

boomkwekerijaanbod, waar handel en productie business doen in een inspirerende omgeving.

Naast de 300 internationale exposanten, die een 
enorm assortiment boomkwekerijproducten voor 
de consumentenmarkt en de institutionele markt 
presenteren, biedt Plantarium meer. De toeleve-
rende bedrijven tonen de nieuwste ontwikkelingen 
op het gebied van mechanisatie, teeltsystemen, 
gewasbescherming en nog veel meer. De novitei-
tenpresentatie maakt Plantarium tot dé boomkwe-
kerijvakbeurs waar elke professional in het groene 
vak geweest moet zijn. 

Bezoekers bij entree al verrast
‘De voorbereidingen voor de beurs gaan nu hard’, 
zegt beursmanager Jos van Lint. ‘De nieuwe locatie 
biedt ons de mogelijkheid om de bezoekers al bij 
de entree te verrassen, dus dat gaan we dan ook 
doen.’ Willemstein Hoveniers en Leuverink Tuinen 
gaan de entree vormgeven, samen met Dick 
Baelde, hoofdarrangeur van Plantarium en GROEN-
Direkt. ‘We willen de bezoekers meenemen in een 

verhaallijn, waarbij vergroening van de wereld 
centraal staat’, aldus Van Lint. Er zal aandacht zijn 
voor Operatie Steenbreek en bezoekers worden 
geïnspireerd om de boodschap van het belang van 
het vergroenen van de omgeving mede uit te dra-
gen in hun bedrijfsvoering. 

Plattegrond
Op enkele kleine hoekjes na is de beurs volge-
boekt. De plattegrond is tijdens de deelnemers-
vergadering in juni vastgesteld en wordt nog 
aangepast aan enkele wensen van deelnemers. Op 
de website van Plantarium staat steeds de meest 
actuele plattegrond. In de digitale catalogus is snel 
na te gaan welke bedrijven deelnemen en waar zij 
staan op de beurs.

Digitaal aanbod
Ook dit jaar is Varb, het digitale platform voor bui-
tengroen, met een stand aanwezig op Plantarium. 

Vorig jaar was dat nog op het kwekersplein, dit 
jaar op een mooie plek op de beursvloer. Zowel 
Stichting Beurshal als Stichting Vakbeurs voor de 
Boomkwekerij heeft als missie het bevorderen 
van de handel in sierteeltproducten, vandaar dat 
Varb officieel partner van Plantarium is en met een 
stand op de beurs aanwezig is. Beide stichtingen 
versterken elkaar hiermee in hun missie. In de 
stand van Varb kunnen bezoekers vrijblijvend het 
aanbod van de 800 Varb-deelnemers digitaal raad-
plegen en zo een compleet beeld krijgen van het 
aanbod in buitengroen. 

Noviteiten
De vele noviteiten die op Plantarium in een 
toonaangevende presentatie worden gepresen-
teerd, zijn een belangrijk onderdeel van de beurs. 
‘Vernieuwing van het sortiment is belangrijk voor 
de toekomst. Niet alleen omdat planten steeds 
weerbaarder moeten worden om te kunnen wor-
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den geteeld met zo min mogelijk belasting voor 
het milieu, maar ook om de afnemer te blijven 
verrassen. Daarom is de noviteitenkeuring een 
belangrijke pijler van de beurs’, aldus Jos van Lint. 
De ingezonden noviteiten worden gekeurd en 
bekroond door de onafhankelijke keuringscom-
missie van de KVBC. De eerste aanmeldingen zijn 
inmiddels binnen. Aanmelden van noviteiten kan 
tot vrijdag 27 juli 2018.

Voorbereiding deelnemers
Bij Boomkwekerij Theo Wouters bv zijn de voor-
bereidingen voor de deelname aan Plantarium in 
volle gang. ‘We hebben dit jaar een nieuwe stand 
laten maken. Door de toepassing van blank hout 
en zwart metaal krijgt de presentatie een frisse, 
moderne uitstraling. Naast ons grote assortiment 
presenteren we op een bijzondere manier onze 
noviteit Euonymus japonicus ‘White Spire’. Dit is een 
zeer mooie witbonte, rechtopgaande Euonymus. 
Het blad is groen met een brede witte rand en 
behoudt zijn kleur het hele jaar rond. De plant 
heeft in elk seizoen zijn sierwaarde en is mooi te 
combineren in plantenbakken, in de gemengde 
border of als lage haag. Hij is winterhard tot -15 ⁰C’, 
aldus Yvonne Wouters. 

Praktisch
Plantarium van 22 t/m 24 augustus 2018, samen 
met GROEN-Direkt onder één dak. Locatie: 
Denemarkenlaan 9, Hazerswoude-Dorp. De beurs 
is te bereiken via de vertrouwde parkeerplaats op 
het Greenpark Boskoop. 
Entree is gratis door gebruik te maken van de ver-
strekte relatiekaart en/of door digitale voorregistra-
tie via www.plantarium.nl. Openingstijden: 8.00 tot 
18.00 uur, vrijdag tot 16.00 uur.

ACTUEEL

TickET2BOskOOP
De samenwerking tussen Plantarium 
en GROEN-Direkt is onder de naam 
Ticket2Boskoop al in 2015 ingezet. 
Plantarium en GROEN-Direkt houden 
binnen het samenwerkingsverband vast 
aan hun eigen identiteit. De koppeling 
van beide beurzen is goed voor een deel-
nemersveld van ruim 500 kwekers, 200 
handelsbedrijven en 50 toeleveranciers.

Be social 
Scan of ga naar:  

www.boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-7641
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Het geslacht Viburnum (deel II)
De telefoon in de auto rinkelt. Op het navigatiescherm zie ik een bekende naam. ‘Hoi Willem, Jan hier.’ (U kent hem mogelijk nog, mijn makker Willem, 

die al een aantal keren op het toneel van dit feuilleton verscheen.) Willem: ‘ JP, luister eens. ik heb dat laatste verhaaltje van je over Viburnum met plezier 

gelezen. komende winter gaan we hier het nodige groen renoveren. Ouwe meuk eruit en vervangen door gras, bomen en bloemheesters. Goed voor 

kijkgroen, soortenrijkdom en insecten. Die hebben het al lastig zat in Nederland! Nu zag ik die Viburnums in jouw verhaaltje en dat lijkt me wel wat.’

JP: ‘Prima plan, Willem. Er zijn heel veel verschillende makkers in de Viburnum-clan die je prima kunt toepassen, allerlei groottes, bloemvormen en 

bloemkleuren, mooie vruchten, wintergroene makkers, voor elke plek is wel een fraaie Viburnum beschikbaar.’ Willem: ‘Mooi man. in deel i staan al een 

paar mooie exemplaren. Wanneer komt deel ii met de rest?’ JP: ‘in de volgende editie, Willem, je wordt op je wenken bediend.’  Willem: ‘Haha, dat ik dat 

nog mag meemaken, bediend worden door JP. Je wordt bedankt, vriend. Wanneer drinken we weer eens een glaasje limonade?’  JP: ‘Volgende week ben 

ik in de buurt; dan bel ik je.’ Willem: ‘Helemaal goed man. De mazzel, doei.’

Auteur: Jan P. Mauritz VRT

kenmerken
De kenmerken van het geslacht staan beschreven 
in deel I van dit feuilleton in de vorige editie van 
Boomzorg. Het geslacht Viburnum is een complex 
geslacht met veel verschijningsvormen en mor-
fologische verschillen. Zo zijn er dwergen en heel 
grote makkers tot wel 7 à 8 m hoog, meestal met 
een koepelvormige kroon. In 1908 heeft de groot-
meester Alfred Rehder het geslacht ingedeeld in 
secties. In de jaren daarna werd er nog een aantal 

secties van gevonden species aan toegevoegd, 
waardoor het aantal secties opgelopen is tot elf 
stuks. Voor de overige morfologische kenmerken 
moet u even terug naar genoemd deel I.

Het sortiment
Deel I werd afgesloten met Viburnum dilatatum 
‘Erie’; uw schrijver pakt de draad weer op met:

Viburnum x ‘Emmerald Triumph’
Een Amerikaanse kruising van de University of 
Minnesota, waar plantenveredelaar Harold Pellett 
in 1994 deze species won uit een kruising tussen 
Viburnum burejaeticum x Viburnum rhytidophyl-
loides ‘Alleghany’ en vervolgens in cultuur bracht. 
De heester wordt 2,5 tot 3 m hoog en breed en 
heeft een compacte spreidende kroonvorm. Het is 
een goed groeiende en rijk bloeiende species, met 
donker blauwgroen blad met een ietwat gegolfde 

Viburnum lantana 'Mohican' habitus –Viburnum
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en onregelmatig gezaagde bladrand. De bloem-
schermen verschijnen in mei en zijn iets bollend, 7 
tot 10 cm in doorsnede met crèmewitte bloempjes. 
De vruchten verschijnen na de bloei. Ze verkleuren 
van groen naar rood naar zwart en blijven aan de 
struik hangen tot diep in het najaar, de winter in. 
De species heeft een schitterend mooie geeloranje 
tot oranjerode herfstkleur. Deze species is zeer 
droogteresistent en zeer winterhard.

Viburnum x ‘Eskimo’
Zoals ook bij de vorige species wordt de nomen-
clatuur geweld aangedaan door geen soortnaam 
tussen de geslachtsnaam en de cv-naam te benoe-
men. Er zijn allerlei verklaringen om dit niet meer 
te doen, die door uw schrijver allemaal als gele-
genheidsredeneringen worden betiteld. Ik wil er 
verder geen woorden meer aan besteden, alleen: 
niet goed en niet zoals de systematiek voorschrijft.
Voor u, geachte lezers van het feuilleton, dan toch 
de verdieping. Deze species is een kruising tussen 
Viburnum x carlcephalum en Viburnum utile, waar-
van de eerstgenoemde inderdaad ook weer een 
hybride is.

Uit dezelfde kruisouders is na de kruising in 1962 
Viburnum x ‘Chesapeake’ ontstaan, en vervolgens 
werd in 1967 besloten het gewonnen zaad van de 
zelfbestuiving van deze planten uit te zaaien. De 
daaruit voortgekomen planten werden in 1982 
onder de naam ’Eskimo’ op de markt gebracht. 
Het is een zeer rijk bloeiende en compact groei-
ende species, die ca. 1,50 m hoog en 2 m breed 
wordt. Deze makker bloeit al op zeer jeugdige 
leeftijd zeer uitbundig; soms zijn de bloeiwijzen te 
zwaar voor de bloemstelen, waardoor deze gaan 
hangen. 

De bladeren zijn elliptisch tot omgekeerd eivor-
mig-elliptisch van vorm, 8 tot 10 cm lang en 3,5 cm 

breed, leerachtig, glanzend groen en zeer karakte-
ristiek voor deze cultivar. De bloemen verschijnen 
vanaf half april in een bolvormige bloeiwijze die 
wit van kleur is. De bloemen geuren niet. De vruch-
ten zijn ca. 1 cm, rond, verkleurend van groen via 
rood naar zwart, en hangen aan de struik vanaf 
eind augustus tot diep in het najaar.
Een zeer bijzondere makker en uitstekend toepas-
baar in grote heestervakken of als solitair in een 
particuliere tuin.

Viburnum x farreri
Deze species is in China ontdekt door planten-
zoeker Reginald John Farrer in 1908 tijdens een 
zoekreis naar Tibet. Het is een van de bekendste 
winterbloeiende en geurende species binnen het 
geslacht. Net als bij Viburnum x bodnantense, waar-
van deze species één van de kruisouders is, kan de 
bloeiwijze al in de late herfst verschijnen. Als de 
winterkoude te heftig wordt, stopt de bloei tijdelijk 
en start dan omstreeks half februari weer op. Het 
is een vrij smal opgaande bladverliezende heester, 
tot ca. 3 m hoog en vrij compact van habitus. De 
jonge twijgen zijn glad, roodbruin van kleur en 
kaal. Op oudere leeftijd krijgen de twijgen en tak-
ken een afschilferende bast. Het blad is elliptisch 
tot omgekeerd eirond-elliptisch, 4 tot 8 cm lang 
en 3 tot 3,5 cm breed, met een spitse top, een fijn 
gezaagde bladrand en behaarde bladnerven aan 
de onderzijde, en glanzend donkergroen van kleur, 
aan de onderzijde lichter groen. Bij kneuzing komt 
er een onaangename geur vrij die lang aan de han-
den blijft hangen, ook na het wassen. De bloeiwij-
ze bestaat uit compacte pluimen, 3,5 tot 4 cm lang, 
met afzonderlijke bloempjes die roze tot lichtroze 
van kleur zijn en heerlijk geuren. De bloeitijd is 
vanaf eind oktober tot half januari. De besvormige 
vruchten rijpen in juli, hebben een doorsnede van 
1 cm en verkleuren van rood naar zwart.
Van deze soort Viburnum zijn verschillende klonen 

SORTIMENT

Viburnum x 'Emmerald Triumph'

Viburnum x 'Eskimo' bloem

Binnen de systematische indeling van het Regnum Vegetabile – het Plantenrijk – behoort het geslacht 
Viburnum tot de orde van de Dipsacales en daarbinnen tot de familie van de Caprifoliaceae*,  
de kamperfoeliefamilie. 

Caprifoliaceae is een grote familie met meer dan 860 soorten, verdeeld over 42 geslachten,  
die voornamelijk voorkomen op het noordelijk halfrond. Er zijn er toch weer een paar tegen de draad 
in; die komen aan de andere kant van de evenaar voor, onder andere in het Andesgebergte in Zuid-
Amerika. Het zijn voornamelijk klimplanten, lianen en struik- en kleine boomvormers. Het natuurlijk 
verspreidingsgebied van Viburnum is enorm en omvat de gehele aarde: van Noord-Amerika, Europa,  
de noordelijke kuststrook van Afrika, Klein-Azië en het Verre Oosten tot in Japan in de gematigde 
en subtropische klimaatzones en in Midden- en Zuid-Amerika, Indonesië, Nieuw-Guinea en Maleisië 
groeien de tropische species van het geslacht. 

Het geslacht Viburnum telt 230 soorten, 125 hybriden en meer dan 240 cultivars. 
Het geslacht kent zowel bladverliezende als wintergroene makkers.

Het geslacht Viburnum is een 

complex geslacht met veel 

verschijningsvormen en 

morfologische verschillen
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in omloop, die óf minder bloeien óf een fletse 
bloemkleur hebben. Daarom is het verstandiger 
een van de vele cv’s van deze mooie soort te 
gebruiken. 

Viburnum x farreri ‘December Dwarf’ 
De cultivar is een selectie uit de cv ‘Nanum’, die 
rond 1937 geselecteerd werd door Cl. Eliott in 
Engeland. De selectie is ontstaan als een heksen-
bezem uit V. x farreri. Het is een fijn vertakt struikje, 
tot ca. 1 m hoog, met roodbruine twijgen en klei-
nere bladeren als de soort. De species bloeit niet of 
nauwelijks en is geen aanrader om toe te passen. 
Ik zet hem toch even op het podium, omdat een 
selectie ervan, de cv Viburnum x farreri ‘December 
Dwarf’ wel zeer rijk bloeit en dus wel aanbevelings-
waardig is.  Het is een minder vertakte versie van 
de ouder en hij lijkt sterk op V. x farreri, maar heeft 
een dwergvorm, alles is kleiner. De uiteindelijke 
hoogte wordt na vele jaren maximaal 1,20-1,30 
m. Het blad is elliptisch tot omgekeerd eirond-
elliptisch, 1,5 tot 4 cm lang en 1 tot 1,5 cm breed, 
met een spitse top, een fijn gezaagde bladrand en 
behaarde bladnerven aan de onderzijde, en glan-
zend donkergroen van kleur, aan de onderzijde 
lichter groen. De rijke bloei is in december en kan 
net als bij de soort even pauze houden als het hard 
vriest, om daarna weer verder te gaan. De heel 
kleine besjes verkleuren ook van rood naar zwart. 
Een prachtige kleine, bloeiende en geurende spe-
cies, die helaas onbekend is bij het grote publiek 
van groenbeheerders en daarom weinig gekweekt 
wordt.

Viburnum x farreri ‘Farrers Pink’ 
Deze species is rond 1915 gevonden in China 
door William Purdon en Reginald Farrer en naar 
Engeland verstuurd. Vanwege de goede eigen-
schappen werd deze cultivar vegetatief vermeer-
derd en in cultuur gebracht onder de cv-naam 
‘Roseum’. In 1988 werd de naam gewijzigd en 

werd de vinder door middel van de naamgeving 
beloond. De species is in bijna alles gelijk aan de 
soort, maar de bloeiwijze is door de vegetatieve 
vermeerdering gegarandeerd, veel beter en con-
stanter van kleur en geur.
 De bloemen verschijnen laat in maart als de blad-
ontwikkeling al gaande is. In de knop is de bloem 
dieproze en na openen zachtroze van kleur. Een 
aanrader!

Viburnum x farreri ‘Fioretta’ 
Deze species is een tussenmaat tussen de soort en 
de cv ‘December Dwarf’. Hij groeit compacter en 
minder hoog dan de soort, tot ca. 2 à 2,5 m hoog, 
waarbij veel overige kenmerken zoals bladvorm en 
kleur als van de soort zijn. Bijzonder is de zeer rijke 
bloei, waarbij de bloemknoppen donkerroze zijn 
en de geopende bloemen lichtroze tot bijna wit. 
De grote bloemen verspreiden een aangename 
geur. De bloei komt vrij laat op gang, zo begin 
december, en heeft de plezierige eigenschap tijde-
lijk te stoppen bij zware vorst en daarna gewoon 
weer verder te gaan met mooi zijn.

Viburnum x globosum ‘Jermyns Globe’
Deze kruising tussen Viburnum davidii en Viburnum 
calvum is omstreeks 1960 ontstaan uit een spon-
tane hybridisering op de wereldberoemde Hillier 
Nurseries in Winchester, Engeland. Het is een win-

tergroene species, tot 1,5 m hoog en 2,5 m breed. 
De bladeren zijn dik en leerachtig en lijken sterk 
op het blad van Viburnum davidii, maar dan kleiner, 
tot ca. 10 cm lang, en lichtergroen van kleur, met 
drie diepliggende nerven en een licht gegolfde 
bladrand. De bladstelen zijn opvallend donkerrood 
van kleur.
De bloeiwijze is een afgeplatte tuil (u weet nu 
precies wat dat is, toch?) met crèmewitte bloemen, 
die eind mei verschijnen en vervolgens tot diep in 
de herfst nog een aantal keren. De vruchten zijn 
ovaal van vorm en staalblauw tot blauwzwart van 
kleur. Deze species krijgt net als Viburnum davidii 
niet altijd vruchten, en lijkt daarom manlijk te zijn 
en andere dan weer vrouwelijk. Het beste resultaat 
verkrijgt men als er een aantal makkers bij elkaar 
geplant wordt. De species verdraagt zware vorst 
slecht, dus wel op een wat luwe plek aanplanten 
en dan gewoon genieten van wat deze makker te 
bieden heeft.

Viburnum grandiflorum ‘snow White’ 
De Nederlandse naam voor deze species is 
Himalaya viburnum, wat de vindplaats van de soort 
aangeeft. Deze species groeit in bergbossen op 
hellingen tot ca. 4000 m hoogte. De soort is ont-
dekt door de botanicus Nathaniel Wallich (1786-
1854) – ja, dezelfde plantenzoeker als van Berberis 
wallichiana en andere species die zijn naam als 
soortnaam dragen. De plant is in 1830 beschreven 
door de grootmeester Augustin de Candolle. Deze 
species is de andere kruisouder van Viburnum x 
bodnantense. De cv ‘Snow White’ is in 1950 door 
Donald Lowndes in Nepal gevonden en in cultuur 
gebracht; het wordt een grote opgaande bladver-
liezende species van 3,5 tot 4 m hoog. Het blad is 
smal elliptisch tot omgekeerd eirond-elliptisch, 4 
tot 8 cm lang en 3 tot 3,5 cm breed, met een spitse 
top, een fijn gezaagde bladrand en diepliggende 
nerven die aan de onderzijde behaard zijn, en 
glanzend donkergroen van kleur, aan de onder-

Vanuit de nomenclatuur 

gezien is dit de oerversie  

die door grootmeester 

Linnaeus tot geslachtsnaam 

werd verheven

Viburnum x farreri bloeiwijze Viburnum x farreri 'December Dwarf' blad



25www.boomzorg.nl 

zijde lichter groen. De herfstkleur van deze species 
is fraai geeloranje tot oranjerood. 
De bloemknoppen zijn donkerroze; bij uitloop zijn 
de grote bloemen zuiverwit en heerlijk geurend. 
De bloemen behoren tot de grootste binnen het 
geslacht en trekken veel insecten aan. De bloei-
periode verloopt van eind november tot ver in 
maart, ook weer met een mogelijke bloeistop bij 
strenge vorst.

Viburnum x hillieri ‘Winton’
Een kruising tussen twee Chinese soorten, 
Viburnum erubescens x Viburnum henryi, die gese-
lecteerd en in cultuur gebracht is door Hillier 
Nurseries in 1950 onder de cv-naam ‘Winton’. Het is 
een half-wintergroene, breed spreidende species, 
tot 1,5 m hoog en 3 m breed, met smal ovaal, dof 
donkergroen blad dat bij uitlopen bronskleurig is. 
De bladrand is fijn gezaagd. De bloemen staan in 
brede pluimen, tot 7 à 8 cm lang, met crèmewitte 
bloemen die aangenaam ruiken. De vruchten zijn 
rond, tot 1 cm in doorsnede en rood verkleurend 
naar zwart.

Viburnum x ‘Huron’
Wederom een bastaard, deze keer uit Viburnum 
japonicum x Viburnum lobophyllum. Een half-win-
tergroene species, in 1987 ontstaan uit een krui-
sing in het National Arboretum in Washington. Het 
is een zeer compacte en dicht vertakte, spreidende 
species, ca. 2,5 m hoog en 3 m breed. De grote 
bladeren zijn dofgroen van kleur, elliptisch tot 
omgekeerd eirond elliptisch, 10 tot wel 25 cm lang 
en 5 tot 15 cm breed, met een toegespitste top. 
De bladrand is vanaf het derde deel naar boven 
gezaagd en naar onderen gaafrandig. De bloemen 
staan in grote tuilen, tot 16 cm lengte, met grote 
witte bloemen die begin mei verschijnen en tot in 
juli-augustus doorbloeien. De vruchten verschijnen 
in oktober, zijn rond en verkleuren van donkerrood 
naar zwart. Een zeer goede en bruikbare makker, 

die ‘Huron’, die ook nog eens een fraaie herfstkleur 
heeft.

Viburnum lantana
Vanuit de nomenclatuur gezien is dit de oerversie 
die door grootmeester Linnaeus tot geslachtsnaam 
werd verheven. De species heeft een natuurlijk 
verspreidingsgebied in Midden- en Zuid-Europa, 
Klein-Azië en Noord-Afrika en heeft de ‘fantasti-
sche’ Nederlandse naam ‘wollige sneeuwbal’(goed 
dat uw schrijver niet zojuist heeft gegeten). Het 
is een bladverliezende, breed opgaande struik, 
tot ca. 5 m hoog, met een wat warrige kroon en 
grijsbruine tot roodbruine twijgen, dicht bezet 
met schorsschubben. Het blad is ovaal tot eirond, 
6 tot 15 cm lang, met een toegespitste top en een 
hartvormige bladvoet. De bladrand is fijn gezaagd; 
de bovenzijde is dofgroen en lichtbehaard, de 
bladonderzijde lichtergroen en dicht behaard. De 
bloeiwijze verschijnt in april/mei, gaat door tot 
eind juni en bestaat uit een afgeplatte tuil met een 
diameter tot 10 cm met roomwitte bloempjes, die 
ook zwak geuren. De vruchten zijn langwerpig en 
1 cm lang. Ook hier is weer sprake van verkleuring 
van rood naar zwart. Deze species beschikt over 
zeer plezierige eigenschappen en is dus bij uitstek 
geschikt om te kruisen met andere soorten, waar-
door ook weer goede hybriden ontstaan. 
De belangrijkste kruising met Viburnum rhytidop-
hyllum komt later nog op dit podium, maar hier is 
de naam vast: Viburnum x rhytidophylloides.

Van de species lantana zijn verschillende cv’s gese-
lecteerd; deze worden vegetatief vermeerderd om 
de gewenste eigenschappen te behouden. Er is 
ook een aantal cv’s die niet of nauwelijks een toe-
voeging aan het sortiment leveren; het advies van 
uw schrijver is dan ook: opstoken!

Viburnum lantana ‘Aureum’
Een oude Duitse selectie van de wereldbekende 

Späth Baumschulen uit 1921. Dit was eens de 
grootste boomkwekerij van Europa, met ruim 2500 
ha in de omgeving van Berlijn. Deze schitterende 
kwekerij is als gevolg van de Tweede Wereldoorlog 
ten onder gegaan toen het overgrote deel van de 
kwekerij in Oost-Duitse handen viel en naar de fili-
stijnen is gegaan. Jammer!
Deze makker heeft alle morfologische kenmerken 
van de soort, met uitzondering van de zeer opval-
lend gele bladkleur, die in het voorjaar echt goud-
geel is en in de loop van de zomer naar geelgroen 
verkleurt. Het lijkt dan alsof de species een gebrek 
heeft, maar dat is echt niet zo. De species heeft 
ook weer een goudgele herfstkleur en de rode en 
later zwarte bessen contrasteren prachtig met de 
gele achtergrond. De plant is als vakbeplanting toe 
te passen als een sterk contrast met de omgeving 
gewenst is, of als solitaire heester in een particu-
liere tuin of daktuin. Een aanrader!

Viburnum lantana ‘Mohican’
Een Amerikaanse selectie uit 1956 van planten-
kruiser D.R. Egolf van het National Arboretum in 
Washington DC.
Hij selecteerde de species uit zaailingen die uit 
Polen afkomstig waren. Deze species groeit meer 
gedrongen dan de soort en wordt uiteindelijk 2 tot 
2,5 meter hoog en ook breed. Het blad is eirond, 
6 tot 15 cm lang, met een toegespitste top en een 
hartvormige bladvoet. De bladrand is fijn gezaagd; 
de bovenzijde is dofgroen en lichtbehaard en de 
bladonderzijde lichtergroen en dicht behaard. De 
zeer rijke bloeiwijze verschijnt in april/mei, gaat 
door tot eind juni en bestaat uit een afgeplatte 
tuil met een diameter tot 10 cm, met roomwitte 
bloempjes die ook matig sterk geuren. Daarna 
volgen vanaf half juli de vruchten; die zijn langwer-
pig en 1 cm lang. De verkleuring van oranjerood 
duurt weken; na half september verkleuren ze naar 
zwart. 

‘Mohican’ is een fantastische species, superieur 
aan de soort, maar wordt helaas weinig gekweekt. 
Daarom voor deze geweldige species het onlangs 
in dit feuilleton ingevoerde arbor-alert!
Voor degenen die het gemist hebben, het vol-
gende:

‘Onbekend is onbemind’ is inmiddels een gevleu-
gelde uitspraak in dit feuilleton. Met een te grote 
regelmaat moet uw schrijver deze uitspraak bezi-
gen, omdat veel soorten en verschijningsvormen 
van de aan u voorgestelde geslachten of neven 
en nichten van de hoofdpersoon helaas niet of 
nauwelijks bekend zijn bij een groot deel van de 
waarde lezers van dit feuilleton en de grote groep 
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Viburnum x hillieri 'Winton' bloeiwijze
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daarbuiten. Dit alles tot grote droefenis van uw 
schrijver. Vandaar de introductie in dit feuilleton 
van het zogenaamde arbor-alert: de oproep aan 
zowel de dames en heren boombeheerders als aan 
boomkwekers om onbekende en toch prima pres-
terende en toepasbare species onder de aandacht 
te krijgen, op te nemen in kweekprogramma’s etc. 
Dit alles om ze ook meer bekendheid te geven bij 
de Nederlandse bevolking en vooral toe te passen 
in de eigen werkomgeving of privétuin. 

Dit alert moet echt gaan werken om de soortenrijk-
dom in plantsoenen, parken, op begraafplaatsen 
en in privétuinen te vergroten!

Gezien de beperkte omvang van de delen van het 
feuilleton, slaat uw schrijver een aantal soorten 
over waartussen nog wel goed toepasbare species 
zitten. Enige zelfstudie van het geslacht verdient 
derhalve aanbeveling.

Viburnum opulus
De Nederlandse naam voor deze makker is 
Gelderse roos. Deze heester komt voor in geheel 
Europa, Klein-Azië tot aan de Kaukasus en in 
Noord-Afrika. De species is ook in Nederland 
inheems; in het begin van onze jaartelling werden 
er door de Germanen magische krachten aan toe-
geschreven. 

Het is een bladverliezende, breed opgaande spe-
cies, tot 4 m hoog en 3 tot 4 m breed. De twijgen 
zijn lichtgrijs en kaal en de jonge twijgen zijn zes-
kantig. Het blad is rond, met meestal drie en soms 
vijf lobben, is 10 tot 12 cm lang en breed met een 
onregelmatig getande bladrand. De nerven liggen 
enigszins verdiept. De bovenzijde van het blad is 
heldergroen van kleur, met een lichtere onderzijde, 
aan een steel van 1,5 tot 2 cm lengte. Deze soort 
heeft een schitterende oranjerode tot paarsrode 
herfstkleur. De bloeiwijze is een afgeplatte tuil met 
steriele randbloemen, 8 tot 10 cm in doorsnede, 
met vijf witte kroonbladeren en fertiele bekervor-

mige bloempjes in het hart van de tuil, met vier 
tot zes meeldraden die ver buiten de kelk steken. 
De steriele randbloemen zijn bestemd voor het 
aantrekken van insecten, verder niet, maar geven 
de bloemen een fraai cachet, zo tegen de groene 
bladeren. 
De vruchten zijn ovaal, tot 1 cm lang, helderrood 
van kleur en tot in de winter aan de plant. Dat 
komt mede doordat deze vruchten een stof bevat-
ten die de meeste vogels niet waarderen. Alleen 
wintergasten als de kramsvogel (Turdus pilaris) en 
de pestvogel (Lanius garrulus) eten de meestal 
bevroren vruchten wel.
Een nadeel van deze soort is dat deze ernstig 
te lijden kan hebben van ziekten en plagen 
zoals sneeuwballuis (Apis viburni), sneeuwbal-
haantje (Pyrrhalta viburni) en echte meeldauw 
(Microsphaera hedwigii). 

Viburnum opulus ‘Anny’s Magic Gold’
Een jonge selectie uit de botanische tuin van 
Lublin in Polen. Het is een species die kleiner blijft 
dan de soort, tot 2 meter hoog, met fraaie gele bla-
deren, die nauwelijks verbrandingsverschijnselen 
vertonen bij intense zon, zoals bij de cv ‘Aureum’ 
wel het geval is, zodat hij eigenlijk alleen op een 
schaduwrijke plaats geplant kan worden.
Het blad loopt bronsgeel uit en verkleurt tijdens 
de zomer naar donkergeel. Wat overige kenmerken 
betreft, is het blad als de soort, evenals de bloei-
wijze. Als de fraai rode vruchten verschijnen, geeft 
dit een schitterend contrast met het gele blad.

Viburnum opulus ‘compactum’
Een Nederlandse selectie van de oud-directeur 
van de plantsoenendienst van Den Haag, de heer 
S.G.A Doorenbos, die deze species selecteerde en 
in 1935 in cultuur bracht. Het is een schitterende 
dwergvorm van de soort, die in alle delen veel klei-
ner blijft en nauwelijks 1 m hoog wordt. Het is een 
zeer gezonde makker, die uitermate rijk bloeit en 
ook vruchten draagt. De bloemen en vruchten zijn 
wel als de soort, maar de takken, twijgen en bla-

deren een stuk kleiner. De toepassingen van deze 
cultivar zijn legio, van solitair tot vakbeplantingen 
en alles wat daartussenin zit. 

Viburnum opulus ‘Roseum’
De bekendste en nog altijd zeer gewilde mak-
ker van Nederlandse makelij, deze in 1594 door 
Carolus Clusius in de Hortus van Leiden geselec-
teerde species. Deze cultivar is met alle kenmerken 
gelijk aan de soort, met uitzondering van de bloei-
wijze. Deze is namelijk bolvormig in plaats van een 
afgeplatte tuil, en bestaat uit zuiver witte, steriele 
bloemen. Deze makker is bijzonder winterhard, 
waardoor hij ook goed toepasbaar is in de noor-
delijke gebieden van Europa en Noord-Amerika. 
Een bijzondere toepassing van deze Viburnum is 
de snijheesterteelt. De plant laat zich makkelijk 
dwingen om rond kerst te bloeien en dan als schit-
terende snijheester de feestdagen te verrijken. 

Viburnum x ‘Pragense’
Deze wintergroene makker is een kruising tussen 
Viburnum rhytidophyllum x Viburnum utile, die in 
1955 bij toeval in een plantsoen in Praag werd 
ontdekt. De boom werd door Josef Vik beschreven 
en in 1959 als ‘Pragense’ in cultuur gebracht. De 
cultivar heeft een breed spreidende, opgaande 
habitus en wordt ca. 2,5 meter hoog en breed. De 
jonge twijgen zijn lang en dun en hangen onder 
het gewicht van de bladeren neerwaarts. Het blad 
lijkt sterk op dat van papa ‘Rhytidophyllum’, maar 
is aanmerkelijk kleiner en langwerpig elliptisch 
van vorm, 6 tot 10 cm lang, met omlaag gebogen 
bladranden. De bovenzijde van het blad is ruw en 
donkergroen van kleur; de onderzijde is grijsgroen 
en bezet met sterharen. De bloeiwijze bestaat uit 
half-bolvormige tuilen met een diameter van 8 tot 
14 cm, met roze bloemknoppen en na uitlopen 
crèmewitte bloemen. De makker is steriel, dus 
komen er geen vruchten aan. Jammer.

Viburnum x rhytidophylloides
Deze Nederlandse selectie is een kruising tussen 
Viburnum rhytidophyllum x Viburnum lantana, die in 
1925 in Utrecht ontdekt werd en in 1927 in cultuur 
gebracht door kwekerij Terra Nova in Aalsmeer als 
de cv ‘Holland’.

Het is een half-wintergroene, forse, opgaande 
struik, tot 4 m hoog en breed, met ovaal tot breed 
ovaal langwerpig blad, tot 20 cm lang, aan de 
bovenzijde lichter groen dan papa rhytidophyllum 
en aan de onderzijde minder grijsgroen dan mama 
lantana. De nerven liggen diep in de bladschijf 
aan de bovenzijde. Het is licht behaard en aan 
de onderzijde dichtbehaard. De bladrand is fijn 

Viburnum x 'Huron' blad en bloeiwijze Viburnum opulus 'Anny's Magic Gold' bladeren
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getand. De grote aantallen bloemen zitten in grote 
tuilen bijeen, zijn 10 tot zelfs 20 cm in doorsnede, 
met in mei crèmewitte bloemen. De vruchten zijn 
glimmend donkerrood, later rijpend naar zwart. 
Een opmerking die gemaakt moet worden bij deze 
species, is dat bepaalde mensen bij deze makker 
én bij papa rhytidophyllum last kunnen hebben 
van de loslatende beharing van de bladeren, die 
tot irritatie in de ogen en in de keel kan leiden. 
Daarom deze species niet te dicht bij scholen en 
winkelgebieden aanplanten. 

Viburnum x rhytdophylloides ‘interduke’
Een Nederlandse selectie van Darthuizer 
Boomkwekerijen in Leersum, die deze makker in 
1971 in cultuur bracht.

Het is net als de soort een grote, breed opgaande 
struik, tot bijna 4 m hoog en breed. De bladeren 
zijn breed elliptisch van vorm en tot 20 cm lang, 
met een diep donkergroene bovenzijde en lichter-
groene onderzijde. De bloemschermen zijn groot 
met crèmewitte bloempjes; de species bloeit rijke-
lijk in mei-juni én ook in september-oktober. Twee 
keer bloeien betekent ook twee keer vruchten, en 
dat is vrij bijzonder.

De bladeren blijven zeer lang aan de plant zit-
ten en in milde winters vallen ze niet eens af. Een 
prima species, dus.

Viburnum rhytidophyllum 
Het natuurlijk verspreidingsgebied van deze schit-
terende species ligt in Midden- en West-China, 
waar de plant zo rond 1900 door W. Botting 

Hemsley, de toenmalige curator van Kew Gardens, 
ontdekt werd, beschreven en in cultuur gebracht. 
Het is een wintergroene makker, breed opgaand 
tot 4 m hoogte en evenzo breed, met lichtbruine 
en later grijsbruine twijgen, bezet met sterharen. 
De bladeren zijn elliptisch tot smal langwerpig, 
10 tot 25 cm lang en 6 tot 8 cm breed, rimpelig 
en glanzend donkergroen aan de bovenzijde, 
lichtergroen aan de onderzijde en dicht bezet met 
geelachtige sterharen. De nerven zijn diepliggend 
in de bladschijf; de bladrand is gaaf met een toe-
gespitste top en een afgeronde bladvoet. De rijke 
bloeiwijze bestaat uit vlakke bloemtuilen, tot ruim 
20 cm in doorsnede, met crèmewitte bloemen die 
verschijnen in mei-juni. In juli volgen de vruchten, 
langwerpig, 0,8 tot 1 cm lang, eerst helderrood en 
later zwart van kleur. Er zijn meerdere cv’s van in 
omloop. Uw schrijver heeft er één uitgekozen, te 
weten:

Viburnum rhytidophyllum ‘Green Trump’ 
Weer een Nederlandse selectie, deze keer van 
boomkwekerij Ward van Teylingen in Boskoop, die 
deze species uit een partij zaailingen selecteerde in 
1988 en onder genoemde naam in cultuur bracht. 
Naast een geweldig goede habitus en wat slanker 
dan de soort, is deze species wintergroen. Daarbij 
bloeit ‘Green Trump’ nog rijker dan de soort, 
zelfs tot twee keer toe. Dus ook weer twee keer 
vruchten; mooi toch? Dit is beslist een aanrader 
om toe te passen en kan als ‘schaamgroen’ prima 
dienstdoen om minder fraaie gebouwen en andere 
activiteiten te verhullen. 

Uit puur lijfsbehoud moet uw schrijver de soorten 
sargentii, setigerum, sieboldii en trilobatum omwille 
van de grootte van dit deel van het feuilleton 
helaas overslaan. We eindigen met:

Viburnum tinus
Deze species is al eeuwen in cultuur. Iedereen 
kent deze plant wel van de tuinwarenhuizen, waar 
ze in allerlei verschijningsvormen te koop staan. 
Het is in ieder geval de bekendste wintergroene 
Viburnum. Het natuurlijk verspreidingsgebied van 
deze makker ligt rondom de Middellandse Zee 
en de gevalideerde beschrijving van de plant is 
van de grootmeester Linnaeus himself. Het is een 
wintergroene, breed spreidende en opgaande 
species, tot ca. 3 m hoog, met paarsgroene en 
later purperbruine twijgen. De bladeren zijn smal 
ovaal tot omgekeerd eirond en 3 tot 10 cm lang, 
met een matglanzende donkergroene kleur aan 
de bovenzijde en lichtergroen aan de onderzijde. 
De bladrand is gaaf en de bladtop en bladvoet zijn 
spits van vorm. De bloemen verschijnen in 5 tot 7 

cm lange opstaande tuilen met crèmewitte geu-
rende bloemen. De bloeiperiode is van oktober tot 
eind april. De vruchten zijn ovaal, tot 6 mm lang, 
donkerblauw en verkleurend naar zwart. 
Er zijn tal van cv’s van deze soort beschikbaar; uw 
schrijver heeft er weer een voor u geselecteerd.

Viburnum tinus ’Gwenllian’
Een selectie van de Royal Botanic Gardens Kew, 
zoals deze schitterende botanische tuin in het 
Engelse Surrey officieel genaamd is. Het is een zeer 
rijk bloeiende, compacte species, die zo lang bloeit 
dat er tegelijkertijd bloemen en vruchten aan te 
zien zijn. De overige kenmerken zijn als de soort, 
maar er is een bijzondere selectie die in 1992 met 
het predicaat ‘beste nieuwigheid van Plantarium’ 
bekroond werd.  

Afsluiting 
Het geslacht Viburnum is een zeer waardevol en 
zeer groot geslacht, waarvan uw schrijver in twee 
delen slechts een beperkt aantal species aan u kon 
voorstellen. Dat laat onverlet dat dit geweldige 
geslacht veel te bieden heeft en voor elke plantlo-
catie wel meerdere species in de aanbieding heeft. 

Groet,   

DGA Mauritz Adviseurs & Taxateurs BV.

Viburnum rhytidophylloides vruchten en blad

Be social 
Scan of ga naar:  

www.boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-7642



30 4 - 2018

Een omwonende maakt bezwaar tegen bomenkap. Zij voert aan dat haar leefomgeving door de kap wordt aangetast. in de zaak wordt een beroep 

gedaan op de regels van de Wet natuurbescherming (Wnb). Op het eerste gezicht is de Wnb echter ingesteld om flora en fauna te beschermen, niet de 

bomen zelf. Maakt een dergelijk bezwaar dan kans?

Auteur: mr. A.V.K. Goudzwaard

Is deze beschermd door Wet natuurbescherming (Wnb)? 

Aantasting van de 
leefomgeving door bomenkap



31www.boomzorg.nl 

5 min. leestijd JURIDISCH

Goed om te weten: als men de gang naar de 
bestuursrechter maakt, is het belangrijk te voldoen 
aan alle ingangseisen. Zo zal een bezwaarmaker 
onder andere ‘belanghebbende’ moeten zijn. Een 
burger kan onder meer belanghebbende zijn als 
hij binnen een bepaalde afstand tot het (bestre-
den) project woont. 

Verder moet ook worden voldoen aan het relati-
viteitsvereiste. Als men zomaar stelt dat bomen-
kap niet kan doorgaan omdat de door de Wnb 
beschermde fauna en flora in gevaar komt, kan de 
procedure afstuiten op het ontbreken van ‘rela-
tiviteit’. Simpel gezegd betekent dit: als iemand 
bezwaar maakt tegen een normschending, moet 
deze verband houden met zijn belang; er moet 
een relatie zijn tussen de bezwaarmaker en de 
(geschonden) norm. Bij het ontbreken van relativi-
teit zal de rechter het beroep ongegrond verklaren, 
omdat artikel 8:69a Algemene wet bestuursrecht 
de vernietiging van het besluit in de weg staat.

Artikel 8:69a Awb: 
‘De bestuursrechter vernietigt een besluit niet op de 
grond dat het in strijd is met een geschreven of onge-
schreven rechtsregel of een algemeen rechtsbeginsel, 
indien deze regel of dit beginsel kennelijk niet strekt 
tot bescherming van de belangen van degene die zich 
daarop beroept.’ 

Kortom, wordt een bezwaarmaker beschermd 
in zijn belangen door de regels waarop hij zich 
beroept? In de onderliggende kwestie wordt een 
beroep gedaan op de regels van de Wet natuur-
bescherming (Wnb). Maar is de Wnb er voor het 
beschermen van stadsbomen en appellante’s 
leefomgeving (de leefomgeving van diegene die 
appèl maakt)? Is de Wnb daartoe ingesteld? Op 
het eerste gezicht is de Wnb ingesteld om flora en 
fauna te beschermen en niet stadsbomen. De kern 
van de zaak is een ontheffing, die werd verleend 
op grond van de toenmalige Flora- en faunawet. 

Ontheffing Flora- en faunawet 2016
Bij het besluit van 8 november 2016 heeft de 
minister de gemeente B. ontheffing verleend 
voor het verstoren van voortplantings- of andere 
vaste rust- of verblijfplaatsen van de gewone 
dwergvleermuis en de vleermuissoort laatvlieger. 
Dit voor de realisatie van een bouwproject. Door 
de kap van de bomen worden de verblijfplaatsen 
van de gewone dwergvleermuis en de laatvlieger 
die zich in nabije gebouwen bevinden tijdelijk 
verstoord, aldus het projectplan. Na de bomenkap 
zullen nieuwe bomen worden geplant.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 
16 oktober 2017
De appellante (in dit artikel in het vervolg ‘omwo-
nende’ genoemd) voert bij de rechtbank aan dat 
door de bomenkap haar leefomgeving wordt 
aangetast. Aangezien de Flora- en faunawet is ver-
vallen, wordt de zaak afgehandeld op grond van 
de bepalingen van de Wnb. Volgens de rechtbank 
zou het door de omwonende nagestreefde doel 
(de goede kwaliteit van haar leefomgeving) niet 
een belang zijn dat de Wnb tracht te beschermen. 
Haar belang van een goede leefomgeving houdt 
volgens de rechter geen direct verband met de 
bescherming van de daar aanwezige diersoorten. 
De omwonende heeft door het oordeel van de 
rechter geen wetsartikel meer waarop zij zich kan 
beroepen. De rechter verklaart om die reden het 
beroep ongegrond. De omwonende gaat dan 
als het ware ‘via de zijdeur’ af. Zij kan met haar 
beroepsgrond niet voldoen aan het relativiteits-
vereiste. 

Dat is een zure uitspraak in geval van beroep op 
een regel uit de Wnb. Want bij ingrepen bij bomen 
kan dat mogelijk een grondslag zijn om bezwaar 
of beroep in te brengen. Een belanghebbende die 
niet een belangenvereniging is maar een eenling, 
heeft dan weinig kans op ingang bij de rechter, 
want: wat is bij die burger de relativiteit. 

Hoger beroep, 7 maart 2018
Er komt een hoger beroep. Dat dient bij de voor-
lopigevoorzieningenrechter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. De 
omwonende stelt dat het door de Wnb te bescher-
men belang van de bescherming van diersoorten 
verweven is met het belang van de goede kwaliteit 
van haar leefomgeving. De normen waarop zij 
een beroep doet, lijken echter alleen toe te zien 
op bescherming van diersoorten. De ABRvS stelt 
dat het niet uitgesloten is dat de bescherming van 
diersoorten ook bescherming biedt aan het belang 

van behoud van een goede leefomgeving voor 
omwonenden, mede omdat de bomen deel uitma-
ken van haar directe leefomgeving. Hiermee is haar 
belang zo verweven met de algemene belangen 
van de Wnb, dat haar beroep om die reden niet 
ongegrond kan worden verklaard. 

Af door de voordeur
Nu deze hobbel genomen is, komt de ABRvS toe 
aan de beoordeling van de beroepsgronden (de 
argumenten die bij het beroep worden aange-
dragen). De omwonende is kritisch op de stuk-
ken die aan de ontheffing ten grondslag liggen. 
De ABRvS oordeelt anders. Belangrijk is dat het 
projectplan met bijlagen inhoudelijk inzichtelijk is 
en een goede conclusie heeft. De minister heeft 
in het besluit van 5 september 2017 goed gemo-
tiveerd waarom op een aantal punten van het 
Vleermuisprotocol is afgeweken en waarom de 
mitigerende maatregelen (maatregelen met het 
doel negatieve effecten te beperken) in het pro-
jectplan voldoende zijn. 

In een 'aanvullend onderzoek vleermuizen’ zijn nog 
aanvullende vragen over het projectplan beant-
woord. Volgens het projectplan zullen door de kap 
van de bomen vier zomer- en drie paarverblijf-
plaatsen van de gewone dwergvleermuis en één 
zomer- en kraamverblijfplaats van de laatvlieger 
tijdelijk verstoord worden. De verblijfplaatsen zijn 
alle als winterverblijfplaats geschikt. Het gaat dan 
om één tot enkele dieren per verblijfplaats. Verder 
worden in het projectplan de mitigerende maat-
regelen vermeld. De ABRvS vindt het belang van 
volksgezondheid en veiligheid als grondslag voor 
de ontheffing correct. Onder de bomen liggen 
asbest en gasleidingen en de renovatie kan alleen 
worden uitgevoerd met kap van de bomen. De 
voorzieningenrechter vindt dat het besluit van de 
minister in stand kan blijven. 

kortom
In deze casus blijft de ontheffing in stand. Het is 
echter mogelijk dat een ontheffing van de bepa-
lingen van de Wet natuurbescherming (soorten) 
niet in stand kan blijven, als een belanghebbende 
omwonende bezwaar aantekent tegen de kap van 
bomen, met als grondslag de vermindering van 
kwaliteit van leefomgeving. 

EERsTE kAMER GAAT AkkOORD MET 
GEWiJZiGD ARTikEL 4.6 Wnb
is het regelverbod van de Boswet terug?
Met de komst van de Wet natuurbescherming is 
de Boswet vervallen. Artikel 15 lid 2 en 3 Boswet 
kenden een regelverbod. Gemeenten en provin-

Op het eerste gezicht is de 

Wnb ingesteld om flora en 

fauna te beschermen, 

niet stadsbomen
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cies mochten op grond hiervan voor bepaalde 
boomsoorten – die stonden binnen de bebouwde 
kom (komgrens op grond van de Boswet) – geen 
velverbod in de Algemene plaatselijke verordening 
(Apv) of Bomenverordening opnemen. Ook was 
er het verbod om regels te maken voor bepaalde 
categorieën bomen die buiten deze komgrens 
stonden. Artikel 4.6 Wnb kende in eerste instantie 
ook een dergelijk regelverbod. Met de inwer-
kingtreding van de Wnb, begin 2017, is dit artikel 
buiten werking gelaten. Een aangepast artikel 4.6 
Wnb is nu echter door de Tweede en Eerste Kamer 
goedgekeurd. Na inwerkingtreding van dit artikel 
zijn provincies en gemeenten ten aanzien van 
de onderwerpen waarin de Wnb houtopstanden 
voorziet, niet bevoegd om op grond van andere 
aan hen toekomende wettelijke bevoegdheden 
regels te stellen. Dit verbod heeft als ondergrens 
dat het slechts geldt voor houtopstanden die 
buiten de bebouwde kom (Wnb) staan en die een 
groter geheel vormen dan 10 are, of in dat geval 
bestaan uit meer dan 20 bomen in rijbeplanting. 
Uitzonderingen op dit regelverbod betreffen 
bomen in erven en tuinen en hoogstamfruitbo-
men. Ook mogen er regels gemaakt worden voor 
populieren en wilgen die dienen voor wegbeplan-
ting, vaarwegbeplanting of eenrijige beplanting 

langs landbouwgronden, mits deze zijn geknot.
Een velverbod in de Apv of Bomenverordening 
voor bomen die onder de bescherming van de 
Wnb vallen, wordt hiermee verboden. Bijzonder is 
dat onze hoogste bestuursrechter (ABRvS) een der-
gelijk velverbod in de Apv of Bomenverordening 
onder de Boswet nooit onverbindend heeft hoe-
ven verklaren. Dergelijke vragen werden niet aan 
de ABRvS voorgelegd of op een zodanige wijze uit-
gelegd dat het regelverbod niet werd overtreden. 
Het regelverbod van het oude artikel 15 Boswet 
ging volgens de rechter bovendien niet zover dat 
er ook geen regels in mochten staan over ‘Boswet-
bomen’ in bijvoorbeeld bestemmingsplannen. Zo 
kenden nogal wat gemeenten op grond van een 
bestemmingsplan een vergunningstelstel voor 
‘aanleg’. Het ‘aanleggen’ betrof dan het vellen van 
houtopstanden. Men omzeilde daarmee het regel-
verbod in de Boswet, door een regel te maken die 
een ander ‘motief’ had dan de Boswet. Een bestem-
mingsplan regelt namelijk de ruimtelijke ordening 
en niet het aantal bomen in een gemeente. Artikel 
4.6 Wnb stelt dat het verbod geldt om regels te 
stellen op grond van andere aan gemeente en pro-
vincie toekomende wettelijke bevoegdheden. Nu 
is het afwachten of regels in bestemmingsplannen 
nog wel door de beugel kunnen … 

 

Mr. A.V.K. Goudzwaard is als boomjurist/
juridisch adviseur groen, natuur en landschap 
werkzaam bij Cobra groenjuristen, onderdeel 
van Cobra adviseurs. Cobra adviseurs 
adviseert over alle aspecten met betrekking 
tot stedelijke natuur.
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Praktijkproef beoogt nieuwe inzichten in verband met eeuwig terugkerende discussie 

Myth busters: bomen  
snoeien tijdens aanplant, 
hoever moet je gaan?
in menig plantseizoen is het onderwerp van discussie in de bomenwereld: heeft het snoeien van bomen tijdens aanplant zin, of maakt het niets uit?  

En zo ja, hoever ga je dan met snoeien? in maart hebben adviesbureau Tree-o-logic en iPc Groene Ruimte op het iPc-terrein 48 bomen geplant, om 

deze vraag te kunnen beantwoorden door middel van een driejarige praktijkproef. Boomkwekerij Udenhout sponsorde de bomen, Agro De Arend 

verstrekte kosteloos de gietranden en boompalen.  

Auteur: Santi Raats

Staand Joan Prosman (Agro De Arend), zit-

tend links Kees Flier (Tree-o-logic), rechts 

Wouter Schulp (IPC Groene Ruimte)
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6 min. leestijd ACTUEEL

Instructeur bij IPC Groene Ruimte Wouter Schulp 
zette samen met Kees Flier van Tree-o-logic het 
proefplan op. Dit bestaat uit de aanplant van 
24 platanen, die makkelijk in aanslag zijn, en 24 
zomereiken, die wat moeilijker in aanslag zijn. Alle 
bomen werden onder dezelfde omstandigheden 
geplant. Op 22 maart plantten Schulp en Flier de 
bomen met twee leerlingen en twee Tree-o-logic-
medewerkers. 

Flier: ‘In de vakwereld zie je met regelmaat de dis-
cussie terugkeren over de vraag of je een boom bij 
aanplant überhaupt moet snoeien. En zo ja, hoe 
je dat dan doet: flink uitdunnen door middel van 
“kwekerijsnoei” (dikkere takken eruit en overige 
twijgen insnoeien, red.), alleen de eindknoppen 
snoeien, of alleen uitdunnen (de dikste en bescha-
digde takken eruit, red.).’ 

Schulp: ‘Kwekerijsnoei wordt toegepast met het 
argument dat de boom na het uitsteken veel wor-

telvolume heeft verloren en de kroon dus moet 
worden teruggenomen om de balans tussen kluit 
en kroon te herstellen. Hij zou later vanuit de sla-
pende ogen weer uitlopen. Alleen de eindknoppen 
snoeien dient voor het verwijderen van de stof 
auxine, die de wortelgroei bevordert. In de eind-
knoppen zit een hogere concentratie auxine dan 
in de wortels en op plaatsen waar minder auxine 
aanwezig is, wordt groei juist gestimuleerd. Door 
in één boom de eindknoppen te laten zitten en 
bij een andere deze er volledig uit te knippen, wil 
de praktijkproefgroep kijken naar de invloed van 
auxine en hormonen op de groei. Licht uitdun-
nen wordt gedaan om zoveel mogelijk blad te 
behouden voor de ontwikkeling van een goed 
wortelgestel.’

Het onderzoek
Het doel is verschillende vormen van snoei toe 
te passen bij aanplant en het effect hiervan op 
de boven- en ondergrondse ontwikkeling van de 

bomen de eerste drie jaar te volgen. Schulp: ‘Er 
is al tweemaal een dergelijk onderzoek gedaan, 
waaronder een door Bomencentrum Nederland en 
BSI Bomen Service. De BSI-proef duurde meerdere 
jaren, maar de resultaten kan ik nergens meer 
terugvinden.’ 

Flier: ‘Na elk groeiseizoen halen we een derde van 
de bomen, acht platanen en acht zomereiken, uit 
de grond voor onderzoek naar de diktegroei van 
de stam, de scheutlengte en de wortelgroei. We 
houden drie jaar aan, omdat bomen na het eerste 
jaar zouden kunnen opleven of juist achterlopen 
qua groei. Van deze bomen hebben twee eiken en 
twee platanen geen snoei gehad, de referentiebo-
men. Deze halen we eruit voordat we de rest gaan 
onderzoeken. Omdat de ondergrondse wortelont-
wikkeling door de bodemtemperatuur (tot 1 graad) 
nog doorgaat tot in de winter, halen we dan de 
eerste lichting bomen eruit. Na drie jaar maken we 
de balans op van alle bomengroepen.’ 

Op 22 maart plantten Schulp en Flier de 24 zomereiken en 24 platanen, met hulp van twee leerlingen en twee Tree-o-logic-

medewerkers.  Alle 48 bomen werden geplant onder dezelfde omstandigheden. Het aantal proefbomen is volgens voormalig 

Alterra-onderzoeker Jitze Kopinga niet voldoende om wetenschappelijke conclusies te trekken, maar is prima om een praktijk-

proef mee uit te voeren.
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Schulp en Flier tonen het proefveld. Daarin staan 
drie rijen aangeplant. Elke rij begint met vier 
zomereiken waarvan er een niet is gesnoeid, een 
waarop kwekerijsnoei is toegepast, een waarbij 
alleen de eindknoppen zijn gesnoeid, en een 
waarin enkele dikke takken zijn verwijderd. Daarna 
volgen vier platanen, daarna weer vier eiken, en 
tot slot weer vier platanen. Na elk groeiseizoen 
verdwijnt er dus een rij. De derde rij staat wat meer 
beschut en wordt dus het laatste uit de grond 
gehaald, maar aangezien de zon vanuit het zuiden 
op het proefveld valt, staan alle bomen in zo uni-
form mogelijke omstandigheden. Om elke boom-
stam zit een stuk zwart tape geplakt, waaronder de 
diktegroei zal worden gemeten. Schulp: ‘De bomen 
zijn allemaal op dezelfde dag en onder dezelfde 
omstandigheden aangeplant.’ Flier grapt: ‘Het was 
bewolkt en het regende, dus het was moeilijk om 
vrijwilligers te vinden.’

Voor wetenschappelijk onderzoek zijn de aantal-
len volgens Alterra-onderzoeker Jitze Kopinga te 
klein. ‘Je kunt hier geen statistische onderbouwde 
conclusie uit trekken’, verklaart Flier, ‘maar dat wil-
len we ook niet. We willen mensen aan het denken 
zetten. Bomenmensen die al jarenlang hetzelfde 
werken, overtuig je ook niet met wetenschappelijk 
bewijs. Het heeft jaren geduurd om het afsmeren 
van wonden uit te bannen.’
Schulp voegt toe: ‘Bomenmensen willen eerst 
zien, dan geloven ze pas. Ze moeten zelf ervaring 
hebben met een werkwijze. Daarom nodigen we 
iedereen die geïnteresseerd is uit om aanwezig te 
zijn bij elke lichting bomen die we uit de grond 
halen voor onderzoek. Ook onze leerlingen zullen 
daarbij zijn. De praktijkproefresultaten die eruit 
voortvloeien, zijn allemaal openbaar en voor ieder-
een te gebruiken.’
 
Discussie op Facebook
Interesse is er genoeg. Er is op de Facebook-pagina 
al een hele discussie losgebarsten, dus de proef is 
bij voorbaat al geslaagd. Boomverzorger Wolter 
Kok: ‘Hier worden de bomen al jaren niet meer 
gesnoeid. We weten ondertussen wel dat een 
boom zelf zijn verdamping kan regelen en dat een 
boom zoveel mogelijk bladmassa nodig heeft om 
direct volop nieuwe wortels aan te maken.’
Boomkweker Wouter Mauritz: ‘Uit ervaring blijkt: 
snoeien doet groeien! Als wij problemen hebben 
met bomen die dood zijn gegaan bij onze klanten, 
komt het door niet snoeien.’

Volgens Kok heeft Mauritz het bij het verkeerde 
eind: ‘Snoeien doet niét groeien, maar zorgt voor 
noodgroei, om zo snel mogelijk vanuit een tekort 
aan bladvolume weer voldoende blad voor de 
broodnodige fotosynthese aan te maken. Dat blad 
moet de boom aanmaken door zijn reserves aan 
te slaan.’ Boomadviseur Pieter van Dam is het eens 
met boomkweker Mauritz: ‘Een boom die gerooid 
of gekluit wordt, verliest bijna 50 procent van de 
wortels. Dat moet in de kroon gecompenseerd 
worden.’

Flier: ‘Het is goed dat we een praktijkonderzoek 
starten naar wel of niet snoeien bij aanplant, en zo 
ja, met welke techniek en in welke mate. Dan gaat 
de steeds terugkerende discussie misschien voor-
bij. Want eerlijk gezegd, ik weet zelf ook niet zo 
goed wat het beste is. En met mij nog een héleboel 
anderen! Ik heb altijd alleen de beschadigde tak-
ken eruit gehaald, met het idee dat alles wat van 
de kweker komt al goed gesnoeid is. Zo zijn er veel 
verschillende aannames.’

Schulp: ‘Hier bij IPC Groene Ruimte leren de stu-
denten dat je in principe alleen moet snoeien wat 
nodig is. Maar tegelijkertijd laten wij tijdens de 
ETW-examentraining  Henry Kuppen altijd zijn 
praktijkervaring delen. Hij heeft goede ervaringen 
met flink snoeien. Zolang er nog niets bewezen is, 
is het belangrijk om de verschillende werkwijzen in 
elk geval te benoemen.’

Flier: ‘De resultaten zullen interessante stof opleve-
ren voor artikelen of een KPB-dag.’

Materialen en nazorg
Joan Prosman, commercieel adviseur van Agro De 
Arend, die de verankeringsmaterialen en gietran-
den heeft gesponsord: ‘Boomkwekers, aannemers, 
leveranciers en eindgebruikers delen steeds meer 
kennis over groeiplaats, sortiment, ziekten en 
plagen en materialen. De krachten worden vaker 
gebundeld, omdat iedereen dezelfde belangen 

Snoeien of niet snoeien, 

goede nazorg blijft 

het belangrijkste

‘Iedereen is welkom om 

erbij te zijn als we de  

proefbomen uit de grond 

halen voor onderzoek’

De proef bestaat uit de aanplant van 24 platanen, die makkelijk in aanslag zijn, en 24 zomereiken, 

die wat moeilijker in aanslag zijn.
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heeft. Wij willen ook weten wat we ondersteunen, 
letterlijk en figuurlijk.’

Flier: ‘Er ontstaat behoefte aan het volgen door 
boomkwekers van hun producten nadat ze deze 
geleverd hebben, om te weten wat voor eindbeeld 
ze opleveren.’

Schulp en Prosman willen wel benadrukken: 
‘Snoeien of niet, nazorg blijft het belangrijkste 
voor succesvolle aanslag. Mogelijk zorgt wel of 
niet snoeien of een bepaalde snoeibenadering 
ervoor dat een boom minder last van stress heeft, 
waardoor hij slechte nazorg beter kan doorstaan. 
Te weinig water geven blijft echter de belangrijk-
ste oorzaak voor het niet aanslaan van bomen.’ 
Prosman: ‘Je moet ook geen walletje op een talud 
maken, of naaktwortelige bomen een uur in de zon 
en wind leggen. Dan gaan de haarwortels al kapot.’ 

Prosman wijst naar de gedoneerde materialen. ‘De 
boompalen zijn onbewerkt. Ze zijn alleen bestemd 
voor de nazorgperiode; dan hoeven ze niet extra 
bewerkt te worden. Bovendien hebben ze zo een 
mooie natuurlijke uitstraling. De jute boombanden 
zijn biologisch afbreekbaar en snijden niet in. De 
gietranden zijn van kunststof HBPE. Gietranden 
moeten ongeveer tien centimeter in de grond 
steken en voor twee derde boven de grond uit 
komen.’

Meer praktijkproeven 
Het initiatief voor deze praktijkproef kwam twee 
jaar geleden al tot stand, maar de bomen staan nu 
eindelijk in de grond. Het heeft Flier en Schulp wel 
wat voorbereiding gekost, maar het smaakt al naar 
meer: ‘Er zijn ook andere onderwerpen die we op 
deze manier zouden kunnen onderzoeken’, zegt 
Flier. ‘Zoals de zin of onzin van groei- en aanslagbe-
vorderende meststoffen, of de hoeveelheid vocht 
die na een regenbui in een kroon blijft hangen, 
afhankelijk van de boomsoort of het bladtype.’ 

‘De proefresultaten zijn 

straks openbaar;  

we willen dat de vakwereld 

gaat nadenken’

Elk van de drie rijen begint met vier zomereiken: één die niet is gesnoeid, één waarop kwekerijsnoei is toegepast, één waarbij alleen de eindknoppen zijn gesnoeid en één waaruit enkele dikke 

takken zijn verwijderd. Daarna volgen vier platanen, daarna weer vier eiken en tot slot weer vier platanen. Na elk groeiseizoen wordt een rij uit de grond gehaald voor onderzoek.
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Robotroofdier verjaagt 
eikenprocessierups 
Jip van Leeuwenstein heeft een robot gebouwd voor de bestrijding van de eikenprocessierups. De robot eet de nachtvlinders, waardoor de rups zich 

niet verder vermenigvuldigt. Van Leeuwenstein werd voor zijn project A diverse monoculture geïnspireerd door de verstoorde relatie tussen mens en 

milieu. ‘De natuur is van niemand, maar we eigenen ons haar wel toe en manipuleren haar steeds verder, zonder oog voor de ecologie.’ De 

eikenprocessierups is volgens hem uitgegroeid tot een plaag door menselijk ingrijpen. Hoge eikenlanen zonder plek voor natuurlijke vijanden zijn 

de bakermat van het probleem, aldus Van Leeuwenstein. Het ontwerpen van nieuwe robotroofdieren heeft volgens de uitvinder het voordeel dat we de 

controle niet verder verliezen; het vervaagt de grenzen tussen cultuur en natuur. De robot, de Dionaea Mechanica Muscipula, zal ook deel uitmaken van 

de voedselkringloop door middel van micro fuel cells. Dit zijn cellen die door een chemische reactie de opgegeten EPR-vlinders omzetten in stroom voor 

de robot. Deze stroom wordt weer gebruikt om de vlinders opnieuw te vangen. De robot heeft een lichtgevende mond, die de nachtvlinders moet 

aantrekken. Ook de feromonen van de opgegeten vlinders trekken nieuwe vlinders aan. Van Leeuwenstein is inmiddels in gesprek met de Vrije 

Universiteit van Amsterdam om subsidie te ontvangen voor zijn robotroofdieren.
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Monumentale bomen behouden met op maat gemaakt bewateringssysteem

Zij kunnen blijven!

Door het herstellen van onder andere de oude beeklopen wil de gemeente Assen een aantrekkelijke omgeving creëren voor haar inwoners en toeristen. 

De Nijlandsloop op het terrein van GGZ Drenthe was als een van de laatste aan de beurt. Drie monumentale bomen en één waardevolle boom dreigden 

hierdoor echter van hun watervoorziening te worden afgesneden. Boom-kcB bedacht een mooie oplossing.

Auteur: Sylvia de Witt
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6 min. leestijd ACHTERGROND

De gemeente Assen heeft een toekomstvisie ont-
wikkeld op het gebied van wonen, werken, vrije 
tijd en natuur. Dit plan heet de FlorijnAs en een 
belangrijk onderdeel hiervan is het project Assen 
aan de Aa, dat aansluiting zoekt bij het Nationaal 
Park de Drentsche Aa, ten oosten van de stad. Het 
is de bedoeling dat men via wandel- en fietspaden 
vanuit de stad gemakkelijker in het Nationaal Park 
kan komen. Hiertoe worden de oude beekjes, die 
van Assen naar de Drentsche Aa stromen, weer 
zichtbaar gemaakt in het landschap. Door het her-
stellen van de oude lopen van deze beken hoopt 
Assen zijn inwoners en ook toeristen een aantrek-
kelijke omgeving te bieden om te wandelen en te 
fietsen.

‘We hebben het over het Anreper Diep, het 
Deurzer Diep en het Andersche Diep’, verduidelijkt 
Johan Wessel, adviseur groen bij de gemeente 
Assen. ‘En iets verderop het Witter Diep. Daar gaan 
we met het waterschap mee aan de gang. Ook de 
Stadsbroekloop hebben we deels weer zichtbaar 
en watervoerend gemaakt. De Bosbeek is een van 
de laatste beken die aan de beurt zijn en die ook 
echt de stad in gaan.’ 

De Bosbeek ontspringt bij de Hertenkamp, gaat 
langs de Port-Natalweg, waar nu een sloot is, en 
komt vervolgens via een buizenstelsel onder het 
spoor door in de Nijlandsloop. In de nieuwe situ-
atie gaat de beek vanuit het Asserbos via een 
nieuw te graven beek over het terrein van het 
Wilhelminaziekenhuis en dan via buizen onder de 
rondweg en het spoor door naar de vijver op het 
GGZ-terrein. 

‘We proberen hem dus weer zichtbaar te maken’, 
zegt Wessel. ‘Alleen kan dat niet overal meer op de 
oorspronkelijke ligging.’ Hij wijst op een paar flats 

die langs de Berkenstraat staan. ‘De originele beek 
liep pal onder de flats en onder de spoorlijn door. 
Nu gaat hij daar met een grote boog omheen en 
dan onder het spoor door. Deels ligt er een nieuw 
tracé dat door de vijver gaat.’

Niveau beek lager dan niveau vijver
Het in oude luister herstellen van de Bosbeek en 
de Nijlandsloop op het GGZ-terrein is een geweldig 
streven, maar dit zou ten koste kunnen gaan van 
drie monumentale bomen (twee essen en een 
zilveresdoorn) en nog een zilveresdoorn (een waar-
devolle boom), die ‘s zomers voor hun watervoor-
ziening afhankelijk zijn van de vijver. 

‘Volgens het gemeentelijk beleid wordt een boom 
in de stad monumentaal genoemd als hij ouder is 
dan zestig jaar’, vertelt Wessel. ‘Er wordt gekeken 
naar onder meer leeftijd, diameter en standplaats. 
De boom is door zijn leeftijd en verschijning beeld-
bepalend voor het karakter van de omgeving en 
onvervangbaar. Een boom ouder dan veertig jaar 
met een goede levensverwachting is een waarde-
volle boom.’

Het niveau van de beek komt echter ruim een 
meter lager te liggen dan dat van de vijver. De 
wortels van de bomen liepen eerst helemaal tot 
aan de vijverrand; daar gaat het waterpeil nu dus 
een meter naar beneden. Dit hoogteverschil wordt 
opgevangen door een talud met een breedte 
van ongeveer zes meter. Deze afstand moet door 
de wortels worden overbrugd om het nieuwe 
waterpeil te bereiken. Bij ideale omstandigheden 
– voldoende neerslag tijdens de komende groei-
seizoenen – kunnen de wortels ook op natuurlijke 
wijze naar het water in de beek groeien. Maar als 
de komende groeiseizoenen droog zijn, is ernstige 
droogtestress te voorzien, met conditionele ach-

teruitgang en zelfs afsterven van de bomen tot 
gevolg. 

in dubio
Toen dit plan in 2016 in de publiciteit kwam, zijn er 
informatieavonden georganiseerd en ging Wessel 
met collega’s en omwonenden langs het hele tracé. 
Ze kwamen dus ook langs deze bomen. ‘Toen heb-
ben we aangegeven dat we nog in dubio stonden: 
wat zouden we doen met deze bomen? Simpelweg 
omzagen omdat we de overlevingskansen klein 
achten, of laten staan en het op zijn beloop laten? 
Dat waren geen opties. Door ons bomenbeleid 
zijn we verplicht om te proberen deze bomen te 
behouden.’

Boom-KCB werd ingeschakeld. Allereerst werd een 
bomeneffectanalyse gemaakt, waarin de knelpun-
ten beschreven werden. Ook werden er aanbe-
velingen aangedragen om de bomen te kunnen 
behouden. ‘Na overleg met de gemeente werd op 
basis van de bevindingen een uitgebreid bomen-
beschermingsplan opgesteld’, vertelt Jan-Bouke 
Sijtsma van Boom-KCB. ‘Onderdelen daarvan zijn 
het plaatsen van hekwerken om de groeiplaatsen 
af te schermen en het houden van toezicht tijdens 
werkzaamheden nabij bomen.’ 

Wessel: ‘Het gaat hoofdzakelijk om de twee zil-
veresdoorns aan de kant van de Lindelaan en twee 
essen aan de andere kant van het water. Daarnaast 
worden er nog rijen lindes en Amerikaanse eiken, 
enkele berken en een treurwilg in de boombe-
scherming meegenomen. De conditie van de wilg 
was al verminderd; die is gekandelaberd om te 
proberen hem te behouden.’

Drainagebuizen
Boom-KCB bedacht het plan om het te overbrug-

Johan Wessel van de gemeente Assen. Bart Veldman en Jan-Bouke Sijtsma van Boom-KCB.



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

Bomen zijn gedurende de groeiperiode in staat snoeiwonden actief af te 

grendelen en kunnen de snoei dus beter verwerken. Door de juiste toepassing 

van gedragscode’s voor stendig beheer en zorgvuldig bosbeheer kunnen wij 

ook tijdens het broedseizoen bomen rooien en snoeien. Ons goed opgeleide 

team draagt zo bij aan een betere fl ora en fauna.

   Veilig snoeien met behulp van een hoogwerker

Eén van onze unieke telescoopkranen

Bomen rooien in stedelijk gebiedVersnipperen van snoeihout

start nú met snoeien!
Boomrooierij Weijtmans

Bomen rooien

Bomen snoeien

Stobben frezen / rooien

Afvoer van snoeihout,
blad en schoffelvuil

In- en verkoop van hout

In-/verkoop van 
houtsnippers

algemeen@weijtmans.nl

www.boomrooierijweijtmans.nl

Kreitenmolenstraat 175

5071 BD  Udenhout

Tel. 013-51114 83

Fax 013-51143 73

   Veilig snoeien met behulp van een hoogwerker

Versnipperen van snoeihout

Kreitenmolenstraat 175

5071 BD  Udenhout

In- en verkoop van hout

In-/verkoop van 
houtsnippers



43www.boomzorg.nl 

ACHTERGROND

gen talud te bevloeien door middel van drainage-
buizen, zodat de wortels van de bomen versneld 
naar de nieuwe waterloop kunnen groeien. 

Sijtsma legt uit hoe ze te werk gingen: ‘Twee jaar 
geleden begonnen we met de vochtmonitoring en 
het meten van peilbuizen om de nulsituatie goed 
in beeld te krijgen. Het waterpeil zakt binnen een 
week naar beneden. Het te overbruggen talud is 
zo’n zes meter breed; dat kunnen de bomen niet 
snel genoeg overbruggen. Wortels kunnen per jaar 
maximaal enkele meters in de lengte groeien, dus 
is er vochttekort te verwachten. De veranderingen 
in de bodemvochthuishouding kunnen we nu 
met de waarden van voorgaande jaren vergelij-
ken, zodat we tijdig gericht water kunnen geven. 
Daarnaast zijn langs de bomen, evenwijdig aan 
elkaar, zes drainageribbelbuizen neergelegd, tot 
veertig centimeter diep onder de grond. Hierin kan 
per drain ruim 350 liter water worden gebufferd en 
afgegeven aan de omgeving. ’

Dit is de eerste keer dat Boom-KCB een dergelijk 

project uitvoert. Vochtmonitoring en gerichte 
waterafgifte doet het bedrijf wel vaker, maar dit is 
een nieuwe toepassing. Met bodemvochtsensoren 
wordt de vochtigheid tussen de drains gemoni-
tord. Hiermee kan worden aangegeven wanneer 
en in welke buizen water gegeven moet worden. 
Sijtsma: ‘Het watergeven wordt door de gemeente 
zelf uitgevoerd. Daarmee kan de bodemvochtig-
heid over de hele breedte van het talud gestuurd 
worden. Zo proberen we om de omstandigheden 
optimaal te houden, zodat de wortels snel in de 
richting van de nieuwe waterloop kunnen groeien.’

Zijn collega Bart Veldman vult hem aan: ‘We meten 
de grondwaterstand en ook de bodemvochtigheid. 
Dat houden we gemiddeld twee maal per week bij 
tijdens het gehele groeiseizoen, en waarschijnlijk 
ook de komende groeiseizoenen.’

Goed communiceren met omwonenden
Op een later tijdstip komt er nog een wandel-
pad langs de bomen. Het is de bedoeling dat dit 
project voor het herstel van de Bosbeek en de 

Nijlandsloop nog voor de bouwvak gereed is.
Tegelijkertijd met dit project is de gemeente langs 
de straat ook met de riolering bezig. Er bleek een 
boom in de weg te staan, die gerooid is, volgens 
Wessel. ‘Dan krijg je direct de hele buurt over je 
heen. Daarom wordt er goed met de buurt gecom-
municeerd over wat er precies gaat gebeuren. Ook 
over het kandelaberen van die wilg; dat was in 
eerste instantie niet gepland. Je kunt nooit ieder-
een inlichten, maar we proberen het wel zo goed 
mogelijk te doen. Wij hebben die lijst met monu-
mentale bomen ook niet voor niets, natuurlijk. Er 
moet echt een groot maatschappelijk belang zijn, 
willen we die bomen kappen. Met deze voorzie-
ningen gaan we er in ieder geval van uit dat ze 
overeind blijven.’

Wortelbundels richting vijver
Sijtsma: ‘Het is voor ons vrij uniek dat we dit bij 
deze bomen mogen uitvoeren. Met de buizen kun-
nen we de bomen ‘s zomers heel gericht per strook 
water geven, en proberen om de wortels versneld 
in de richting van de nieuwe beekloop te sturen. In 
de winter wordt de vochtvoorraad in de bodem op 
peil gebracht; in de loop van de zomer droogt dat 
steeds meer uit. De bomen werden afhankelijker 
van de oude vijverwaterstand, maar die vijver is 
nu weg. Bij deze bomen zie je dat er dikke wor-
telbundels tot aan de vijverrand zijn gegroeid; die 
hadden geen last van vochttekort. Bomen passen 
zich aan de situatie aan. Dat gebeurt nu ook en wij 
proberen ze daarbij te helpen.’
De adviseur groen van de gemeente Assen ziet het 
positief in. ‘We moeten afwachten, maar ik heb er 
vertrouwen in dat het goed komt.’ 

De twee monumentale Essen in Assen.
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Woensdag 20 juni vond in Dodewaard het symposium Climate Trees plaats. Een dag met inspirerende presentaties en pitches van deskundigen die het 

publiek enthousiast vertelden hoe we ons kunnen voorbereiden op een toekomst waarin klimaatverandering effect heeft op bomen in de stad. Die 

boodschap is overgekomen bij de boomkwekers, -beheerders en landschapsarchitecten die het symposium bezochten.

Auteur: Linde Kruese

Uitdagingen en kansen voor 
klimaatbomen tijdens  
symposium Climate Trees
Praktische oplossingen tegen droogte en een oproep voor meer samenwerking
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Eigenlijk is de toekomst al begonnen. We moeten 
nu actie ondernemen om ervoor te zorgen dat 
onze stadsbomen houdbaar blijven in de komende 
jaren. Tijdens het welkomstwoord van dagvoorzit-
ter Henry Kuppen werd dit al goed duidelijk: ‘97 
procent van de wetenschappers bevestigt dat 
klimaatverandering echt is. Vijftig procent van de 
westerse bevolking gelooft de overige 3 procent. 
En dat terwijl de helft van de essen doodgaat door 
ziekte. De eikenprocessierups geeft dit jaar meer 

overlast dan ooit door de vroege warmte. Wat is de 
oplossing? Dat is de vraag die we vandaag beant-
woord willen krijgen.’

Dertig procent sterft 
Dr. Andrew Hirons, senior docent boomteelt aan 
het Myerscough University Centre in Engeland, bijt 
tijdens het symposium het spits af. Hij benadrukt 
tijdens zijn presentatie het belang van de juiste 
selectie van bomen. ‘61 procent van de bomen 

krijgt onvoldoende water. Belangrijk bij het selec-
teren van boomsoorten is dus droogtetolerantie. 
Soms hebben bomen maar tien liter water per dag 
nodig, soms wel honderd liter. Dit is afhankelijk van 
de weersomstandigheden. De uitdaging ligt in de 
relatie tussen wortel en bodem, ondoordringbare 
oppervlakken en beperkt grondvolume. In dertig 
procent van de gevallen sterft een boom in de 
eerste fase na aanplant. Hoe kan het dat bomen 
die weinig water nodig hebben het wél redden? 
Bomen die tegen droogte kunnen, voorkomen een 
watertekort door waterverwerking te maximali-
seren of door water te hergebruiken. Ook zijn ze 
in het algemeen beter bestand tegen droogte. Ze 
hebben een inherente veerkracht tegen waterte-
korten.’

Vertrouwen op een winkeletalage
Bij de keuze van zulke droogtetolerante bomen 
is volgens Hirons literatuur vaak niet nuttig. ‘Er 
zijn grote verschillen tussen cultivars. Dat heeft te 
maken met het onderhoud. Gevoelige soorten in 
een uitdagend stadsklimaat redden het sowieso 
niet. Het is moeilijk om voor ogen te krijgen welke 
soorten het wél redden. Informatie is vaak niet 
nuttig.’ 

Volgens Hirons is dat ook gelijk waar het vaak 
mis gaat: ‘Vaak worden catalogi van kwekerijen 
gebruikt om bomen uit te zoeken. Het probleem 
daarbij is dat er volledig wordt vertrouwd op een 

‘We moeten ecologen en 

landschapsarchitecten 

meer bij ons verhaal 

betrekken’
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soort winkeletalage, wat een catalogus eigenlijk 
is. Er staat oppervlakkige informatie in en vaak 
spreken boomkwekerijen elkaar tegen. Maar vier 
procent van de mensen gaat op bezoek bij kweke-
rijen of botanische collecties. Wat mensen willen 
weten en welke informatie er beschikbaar is, sluit 
niet goed genoeg op elkaar aan.’
De oplossing voor dit probleem geeft Hirons in de 
vorm van een gids die helpt bij het selecteren van 
soorten. De afgelopen twee jaar heeft hij hieraan 
gewerkt. Er staan meer dan 200 boomsoorten in 
waarvan onderzocht is hoe goed ze bestand zijn 
tegen de uitdagende stedelijke omgeving. ‘De gids 
is voor het Verenigd Koninkrijk bestemd, maar kan 
ook gebruikt worden in Nederland. Het belangrijk-
ste is dat informatie over boomsoorten consistent 
moet zijn. Deze gids is een begin.’

Pitcher met een mening
Martien Mantje is positief gestemd over de toe-
komst tijdens zijn elevatorpitch. De directeur 
van boomkwekerij Udenhout schat in dat we de 
komende tien jaar een oplossing zullen vinden 
voor de grootste uitdaging die klimaatverande-
ring met zich meebrengt: droogte. Soorten die hij 
noemt als zeer droogtetolerant zijn Acer rubrum en 
Ostrya carpinifolia. ‘Ook is het belangrijk om een 
breed scala aan bomen te planten, zodat ziekten 
zich minder gemakkelijk verspreiden.’

De andere twee pitchers van de dag, Carlos 

Verhelst van Batouwe boomkwekerijen en 
Christoph Dirksen van Baumschule Wilhelm, som-
men in vogelvlucht hun favoriete boomsoorten 
op. Dirksen komt zelfs met een top tien, met als 
hoogste drie: Tilia cordata ‘Greenspire’, Tilia tomen-
tosa ‘Brabant’ en Tilia flavescens ‘Glenleven’. Naast 
zijn top tien van bomen voor de toekomst merkt 
Dirksen op dat een boom nog zo goed kan zijn, 
maar dat goede verzorging key is. Hij steekt zijn 
uitgesproken mening niet onder stoelen of ban-
ken. ‘Boomkwekers weten wat ze moeten doen 
om goede bomen te maken. Het probleem zijn de 
architecten, de mensen die met de bomen werken. 
Ze moeten weten wat ze ermee moeten doen. Dat 
weten ze niet altijd. Om een boom 100 jaar te laten 
leven, is 50 m3 ruimte nodig. Vaak wordt bomen 
zoveel ruimte niet gegeven.’

In korte broek naar Nederland
Na een korte koffie- en theepauze is het tijd voor 
de hoofdspreker van de dag: Klaus Körber. Hij is 
docent dendrologie aan het Beierse Instituut voor 
Agricultuur. Met zijn project Stadtgrün 2021 onder-
zoekt hij sinds 2009 boomsoorten in drie Duitse 
steden: Würzburg, Hof/Münchberg en Kempten. 
Körber onderzoekt dertig veelbelovende soorten 
op hun geschiktheid als stressbestendige, klimaat-
bestendige stadsbomen van de toekomst. De 
criteria voor de selectie van veelbelovende boom-
soorten zijn onder andere vorsthardheid, groei, 
gevoeligheid voor ziekten, locatie van de boom en 

Henry Kuppen verwelkomt de gasten. Andrew Hirons aan het woord

‘Ik alleen weet niets. 

Jij alleen weet niets. 

Daarom moeten we 

kennis bijeenbrengen’
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droogtetolerantie. Vooral dat laatste is belangrijk. 
‘In Würzburg maten we in 2015 temperaturen 
van 40,8 graden Celsius in de schaduw. In Berlijn 
regende het acht weken niet.’ 
Nederland heeft veel meer water dan Duitsland. 
Daardoor is het hier automatisch koeler. ‘Als ik 
naar Nederland vertrek in mijn korte broek, heb 
ik het altijd te koud als ik aankom’, grapt Körber. 
Hij gebruikt zijn dochters als voorbeeld om uit te 
leggen wat hij zoekt in klimaatbomen: ‘Mijn ene 
dochter verbrandt heel snel. De andere krijgt een 
bruin kleurtje zonder zich in te smeren. We heb-
ben meer bomen nodig met de genetica van mijn 
dochter Anja, die nooit verbrandt en die goed 
tegen hitte kan. Alnu x speathii is een heel goede 
soort. Deze boom kan overal geplant worden. 
Ginkgo biloba is ook een goede soort die bestand 
is tegen veel ziekten, maar het duurt twintig jaar 
voordat je schaduw hebt. Magnolia kobus is een 
boom uit Japan die vooral voor de tuin geschikt is, 
niet zozeer voor in de stad. Andere goede soorten 
zijn Acer rubrum ‘Somerset’, Jugland nigra, Tilia 
mongolica, Platanus orientalis en Tilia americana 
‘Redmond’.’ 

Ik alleen weet niets
Toch benadrukt Körber tijdens zijn presentatie 
dat boomselectie alleen niet voldoende is. ‘Als je 
een boom goed plant, zal hij leven. Als je geen 
water, lucht en zuurstof geeft, kan geen enkele 
boom overleven in de toekomst. Daarom moeten 

we kennis bijeenbrengen. Ik alleen weet niets. Jij 
alleen weet niets. Iedereen loopt tegen andere 
problemen aan. We moeten kennis samenbrengen, 
zodat bomen in de stad in de toekomst kunnen 
overleven.’

Wereldwijde zorgen klimaatverandering
Na een groot applaus voor Körber is het tijd om 
met de neus op de feiten te worden gedrukt. In 
het publiek zijn veel boomkwekers aanwezig en 
Keith Sacre, de volgende spreker, gaat in op de rol 
van kwekerijen bij de selectie van boomsoorten. 
Sacre is werkzaam als bosbouwkundige en ste-
delijk bosbouwdirecteur bij Barcham Trees, een 
toonaangevende boomkwekerij in Cambridgeshire 
in het Verenigd Koninkrijk. Hoe kunnen kwekers 
meegaan met het veranderende klimaat? Volgens 
Sacre is er geen eenduidig antwoord. ‘Overal ter 
wereld zijn de gevolgen van klimaatverandering 
anders, maar iedereen maakt zich er zorgen over. 
Ik reis veel voor mijn werk en overal waar ik kom, 
wordt dezelfde discussie gevoerd als hier vandaag: 
in Canada, Australië, Zuid-Afrika, Italië.’ 

Iemand moet de leiding nemen. Als boomkwekers 
bomen selecteren die bestand zijn tegen extreem 
weer en hun klanten kopen deze bomen niet, 
schieten we niets op. We moeten kwekers en hun 
klanten bij elkaar brengen. Werk samen. ‘De sec-
tor weet niet meer waarvoor we produceren. We 
kijken niet naar het product en wat het doet voor 

onze omgeving. Er is behoefte aan meer onbevoor-
oordeelde en nuttige informatie.’

Veiligheid en gezondheid garanderen
Sacre ziet twee uitdagingen voor boomkwekers. 
De eerste is herkomst. ‘Hoeveel kwekers kunnen 
hierover meepraten? We hebben heel veel bomen 
en geen idee waar ze precies vandaan komen. Als 
een boom in Florida gekweekt wordt, zegt dat 
niets over hoe die boom het doet in Zweden. Daar 
zit de uitdaging.’ De tweede uitdaging is ziekte. 
‘Klimaatverandering zorgt voor een versnelde over-
dracht van plagen en ziekten. Er bestaan hierover 
veel misverstanden. Dat moet veranderen.’ Wie 
neemt hierin het voortouw? Sacre is er zelf mee 
begonnen. De boomkwekerij waar hij werkzaam 
is, Barcham Trees, heeft vrijwillig een beleid op het 
gebied van bioveiligheid gepubliceerd, om te laten 
zien wat zij doen om de veiligheid en gezondheid 
van de bomen te garanderen.

Rondleiding over de kwekerij
Het is ondertussen 13.00 uur geweest: tijd voor 
pauze. Medewerkers van Batouwe boomkwe-
kerijen nemen bezoekers in groepen mee voor 
een rondleiding over de kwekerij. Op de kwekerij 
groeien drie miljoen stekken per jaar. De locatie in 
Dodewaard beschikt over één hectare kas. Tijdens 
de rondleiding zijn jonge medewerkers tussen de 
planten en bomen hard aan het werk. Na de rond-
leiding wordt er een lekkere lunch verzorgd.

Andrew Hirons aan het woord Martien Mantje tijdens zijn elevatorpitch



48 4 - 2018

Living lab Floriade 2022 
Tot nu toe praten alle sprekers over hoe we ons 
kunnen voorbereiden op de toekomst. De laatste 
spreker is echter al elke dag bezig om de toekomst 
naar het nu te halen. Jaap Smit is als dendroloog 
betrokken bij het ambitieuze project Floriade 
2022 van de gemeente Almere en de provincie 
Flevoland. De Floriade is een living lab: een proef-
tuin voor onderzoek naar innovatieve systemen op 
het gebied van reststromen, waterzuivering, water, 
mobiliteit en voedselproductie. In 2022 opent de 
Floriade in Almere haar deuren. Smit was vorig 
jaar in juli voor het eerst op het terrein. ‘Ik zag een 
hele hoop kale bomen. Ik had kale grond verwacht, 
dus dat viel me mee. De grond die er ligt, nemen 
we als uitgangspunt. Hier gaan we niets aan doen, 
behalve dat er groenbemesters staan. Samen met 
boomkwekers hebben we gekeken wat beschik-
baar is en wat kan groeien in Almere. Ook hebben 
we in de sector rondgevraagd of mensen bomen 
beschikbaar willen stellen. We hebben van kleine 

Klaus Körber over Stadtgrün 2021

Rondleiding Batouwe boomkwekerijen
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en grote kwekers bomen gekregen. Deze staan nu 
op de Floriade. We hebben tot nu toe 720 bomen 
geplant van 250 verschillende soorten en cultivars.’ 

Er zijn wilde plannen voor de Floriade. Futuristische 
groene concepten moeten van het toekomstige 
Floriadeterrein dé groene stad van de toekomst 
maken. Denk bijvoorbeeld aan levende bruggen 
van boomwortels en een tunnel bestaande uit 
enkel bloemen. ‘Tussen al deze groene innova-
ties komen 192 kavels waar woonhuizen worden 
gebouwd. Elke kavel is 50 bij 32 meter groot. De 
buitenste vier meter wordt volledig beplant. Het 
resultaat: een heleboel gebouwen met veel bomen 
en ander groen er over- en omheen. Ook in gebou-
wen worden veel groene elementen neergezet.’

Vraag van de dag beantwoord
Aan het einde van zijn presentatie wil Smit nog 
even iets kwijt: ‘We moeten ecologen en land-
schapsarchitecten meer bij ons verhaal betrekken. 
Het is erg moeilijk om hen aan boord te krijgen.’ En 
dat is precies het antwoord op de vraag van Henry 
Kuppen, voorafgaand aan het symposium: wat is 
de oplossing? Boomkwekers hebben behoefte om 
samen te werken met landschapsarchitecten en de 
klanten die beslissen welke bomen er in de stad 
komen te staan. Want boomkwekers redden het 
niet alleen. Bezoekers pleiten dan ook voor een 
meer uiteenlopend publiek bij volgende symposia 
over dit onderwerp. Door samen te kijken naar 
boomsoorten die bestand zijn tegen alle gevolgen 
van klimaatverandering en door kennis te delen, 
wordt het verschil gemaakt.

Alle presentaties van de sprekers en de aftermovie 
van het symposium zijn te vinden op bit.ly/seminar-
climatetrees.
                      

‘De sector weet niet meer 

waarvoor we produceren’

Keith Sacre

Jaap Smit over de Floriade 2022

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-7647
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Omdat bomen zo belangrijk waren in de stad, was een aantal boomverzorgers 
opgeleid tot allround vakman. Zij onderhielden alle bomen in de stad aan de 
hand van een ingedeelde kleurenkaart. 

De wethouder zag dat en stelde een manager aan boven de allround vakman. 
Dit werd de boombeheerder. Deze vond dat zijn mensen moesten worden 
opgeleid tot European treeworker. Daarnaast moest er iemand worden aange-
steld bij wie de European treeworker met zijn vragen terechtkon. Zo werd de 
European treetechnician geboren. 
 
Om de juiste bomen te snoeien, werden er ook boomveiligheidscontroleurs 
aangesteld. Zij konden de boombeheerder vertellen waar het gevaarlijke hout 
zat en welke bomen gevaarlijk waren. Deze bomen konden dan worden aan-
gemerkt als risico- of attentieboom. Om alle verzamelde gegevens digitaal te 
verwerken, werd boven de boomveiligheidscontroleur de gegevensbeheerder 
aangesteld. De gegevensbeheerder had echter al snel behoefte aan meer  
specifieke gegevens, waarmee hij kon bepalen welke bomen onderhoud nodig 
hadden. Zo bedacht men dat er een data-inspecteur bomen moest komen. De 
data-inspecteur bomen leverde echter zo veel gegevens aan, dat de gegevens-
beheerder de snoeigegevens niet op tijd bij de boomverzorgers kon krijgen. 
Men dacht vervolgens een beter inzicht te krijgen door alle gegevens in de 
cloud te zetten op een centrale computer. Ook bedacht men een handboek, 
waarin alles wat de boomverzorger moest uitvoeren werd opgeschreven. 

Ondertussen vond de wethouder dat het bomenonderhoud wel erg duur 
geworden was. Om geld te besparen, bedachten enkele slimme jongens dat 

het beter was om bij een snoeironde in de wijk niet alle bomen te snoeien, 
maar alleen de bomen waarvan de controleur had opgeschreven dat er  
onderhoud nodig was.

Zo kreeg de boomverzorger een tablet mee in het veld om te kijken waar 
boomonderhoud nodig was. Daarnaast moest hij vermelden of de data- 
inspecteur bomen de juiste gegevens had genoteerd. Tot slot bedachten ze  
dat het beter was om te controleren of de boomverzorger wel de juiste  
gegevens had en de juiste bomen volgens de opgegeven opdracht had 
gesnoeid. Daarvoor bedacht men zelfs een speciale opleiding, namelijk die  
tot controleur handboek bomen.

Ondertussen kwam er ook een nieuwe versie van het handboek; hierin stond 
dat het beter was om meer dood hout te laten zitten om kosten te besparen.
Tevens bedachten ze dat je een boom niet hoeft te snoeien als die er nu goed 
bij staat. 

Eddie Bouwmeester
Bouwmeester Boomverzorging

Wat hadden we toch 
een mooi vak!

Be social 
Scan of ga naar:  

www.boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-7648



52 4 - 2018

Help provincie Gelderland 
natuurkunstwerk Het Witte 
Lint te behouden 
Kunstwerk Het Witte Lint wordt bedreigd door de perenprachtkever. Dit insect heeft al ruim 500 van de meer dan 1100 meidoorns aangetast. Om ver-

dere besmetting te voorkomen, moesten deze bomen gekapt worden. Olga van de Veer van de provincie Gelderland roept de lezers op met alternatieve 

boomsoorten te komen om het kunstwerk in Zutphen weer compleet te maken.

Auteur: Linde Kruese

Het Witte Lint

De perenprachtkever is een klein koperkleurig 
insect van 9 mm groot, waarvan de larven wit zijn. 
Deze larven vreten onder de bast gangen met 
een zigzagstructuur. De meidoorns die niet zijn 
aangetast, zijn bestreken met knoflookextract. De 

kever kan hierdoor geen eitjes meer afzetten. Als 
een boom eenmaal is aangetast, is bestrijding niet 
meer mogelijk.

Verloren
Het Witte Lint staat langs de N348 naar Zutphen. 
De schuin opgekweekte pruimbladige meidoorns 
Crataegus persimilis 'Splendens' hangen boven 
witte granieten palen en staan op lage, met gras 
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begroeide dijkjes. Medio juni 2017 werden de 
geplante bomen opgeleverd. Het werk dreigt nu 
verloren te gaan, tot groot verdriet van Olga van 
de Veer van de provincie Gelderland. Zij roept 
iedereen op om met ideeën te komen voor het 
vervangen van de aangetaste bomen. 

Stuurlui
Ook voor dit project geldt dat de beste stuurlui 
aan wal staan. In de vakwereld regende het de 
afgelopen maanden kritische opmerkingen over 
dit project. Het belangrijkste kritiekpunt: meer dan 
1000 genetisch exact dezelfde bomen in één pro-
ject gebruiken, is vragen om problemen. De vraag 
is echter of het veel verschil had gemaakt als er bij-
voorbeeld verschillende soorten meidoorn waren 
toegepast; dan had de perenprachtkever even 
hard toegeslagen. Dat neemt niet weg dat het bij 
grote hoeveelheden bomen altijd het beste is om 
genetisch divers aan te planten. Als kunstenaars 
of landschapsarchitecten schetsen welk beeld zij 
voor ogen hebben, kunnen boomkwekers en -spe-
cialisten aangeven welke boomsoorten daaraan 
voldoen.

Makkelijk doelwit
De meidoorns in Zutphen waren waarschijnlijk 
een makkelijk doelwit voor de perenprachtke-
ver. Het insect heeft het gemunt op kwetsbare, 
jonge bomen die nog niet volledig gesetteld zijn. 
Vergelijkbaar is de eikenspintkever, die vooral zijn 
slag kan slaan bij eiken binnen één of twee jaar na 
de aanplant.

Boombeheerder Van de Veer zoekt alternatieve 
boomsoorten die in het kunstwerk passen en die 
minder vatbaar zijn voor ziektes en insecten. Dus 
weet jij welke boomsoort perfect in het plaatje 
van Het Witte Lint past, laat het ons dan weten via 
redactie@nwst.nl. Wij zorgen dat jouw idee bij Van 
de Veer terechtkomt.

2 min. leestijd

Olga van de Veer

Be social 
Scan of ga naar:  

www.boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-7649
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Het bomenvak is veel concreter geworden en door ETW ook veel uniformer

Een goede boomverzorger 
heeft altijd werk!

In mei deden zo’n 70 jongens van de Heliconopleiding boomverzorging in Apeldoorn en Eindhoven hun proeve van bekwaamheid als vakbekwaam 

boomverzorger. Dit schoolexamen is voor de meesten een mooi opstapje naar het ETW-examen, een maand later. Dit jaar is de locatie in Apeldoorn het 

Mheenpark. 

Auteur: Sylvia de Witt

Erik Hoogendoorn, Corik Geurts, Eddie Bouwmeester 
en André Hillebrand.
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Dit was echter de laatste keer dat er in Apeldoorn 
schoolexamens werden afgenomen. De opleiding 
boomverzorging van Helicon Apeldoorn verhuist 
dit jaar, samen met de opleiding bos- en natuur-
beheer en de opleiding European treeworker, naar 
de Heliconopleiding in Velp. ‘Zowel in Apeldoorn 
als Velp werden de klassen wat kleiner. Daarom 
werd besloten om de handen ineen te slaan’, 
verduidelijkt docent André Hillebrand deze beslis-
sing. ‘Apeldoorn is een mooie locatie, maar ook 
de omgeving van Velp heeft veel te bieden op het 
gebied van bomen. Er zijn prachtige stadsparken 
en veel landgoederen. En in de tuin van Larenstein, 
de sortimentstuin, kun je voor school fantastisch 
mooie opdrachten doen. Voor jongens uit het 
westen van het land maakt het niet zoveel uit of ze 
naar Velp of Apeldoorn moeten rijden, maar dege-

nen uit het noorden van het land moeten straks 
een half uurtje verder rijden.’ 

Gecommitteerde van opdrachtgeverskant
Dit jaar zijn er in Apeldoorn 47 examenkandidaten 
uit twee klassen. Volgend jaar zal dit aantal onge-
veer hetzelfde zijn, denkt Hillebrand. ‘We hebben 
bijna honderd leerlingen en de aanmeldingen voor 
volgend jaar zijn ook weer voldoende om te kun-
nen starten met een volle klas van zo’n vijfentwin-
tig leerlingen.’

Dagelijks worden er vier leerlingen geëxami-
neerd. Er is een nauwe samenwerking met 
Helicon Eindhoven. Coördinator-treeworker 
Corik Geurts van Helicon Eindhoven neemt de 
examens in Apeldoorn af, samen met de gecom-
mitteerde Eddie Bouwmeester van Bouwmeester 
Boomverzorging en Erik Hogendoorn van 
Hogendoorn Boom Totaal. Peter Huizingveld van 
de gemeente Apeldoorn is eveneens gecommit-
teerde, alleen is hij er vandaag niet bij. 

Hillebrand: ‘We werken dit jaar met gecommitteer-
den uit het bedrijfsleven en een gecommitteerde 
van de opdrachtgeverskant. De aannemerskant 
is altijd goed vertegenwoordigd, maar juist de 
opdrachtgeverskant wil ik er ook bij betrekken, 
want dat is de groep die om ETW’ers vraagt.’ 

Carrièreswitchers
Het opleidingstraject van Helicon wordt gebruikt 
om op het niveau van een ETW’er te komen, vertelt 
Hillebrand. ‘Wij zeggen altijd: het schoolexamen is 

de generale repetitie, maar je moet dit natuurlijk 
ook doen om je mbo niveau-3 diploma te behalen. 
De feedback uit het schoolexamen nemen we mee 
naar de examentraining. De groep die vorige week 
examen deed, heeft nu examentraining waarbij 
nog even de puntjes op de i worden gezet. Onze 
bevindingen van het examen nemen we mee in 
de examentraining. Als ze deze examentraining 
hebben gedaan, zijn ze eigenlijk klaar voor het 
ETW-examen.’

Zo’n twintig procent van de leerlingen bestaat uit 
carrièreswitchers en die zijn volgens Hillebrand 
vaak heel gedreven. ‘Dat varieert van metselaars 
tot docenten Engels. Voor hen is deze opleiding 
een heel bewuste keuze. Een basisvoorwaarde is 
wel dat ook zij een baan hebben bij een bedrijf dat 
zich bezighoudt met boomverzorging. Er is veel 
vraag naar boomverzorgers, zeker naar Euopean 
treeworkers. De vraag naar ETW’ers is nog steeds 
groter dan het aanbod. Een goede boomverzorger 
heeft eigenlijk altijd werk.’

Grijs gebied
Hillebrand is inmiddels al vijfentwintig jaar docent 
bij Helicon. Hij is zelf ook European treeworker 
en in mei van dit jaar behaalde hij eveneens zijn 
European treetechnician-certificaat. Door de jaren 
heen zag hij de ontwikkelingen die het vak door-
maakte. Zo is het vak van boomverzorger in zijn 
ogen veralgemeniseerd. ‘Veel hoveniersbedrijven 
doen er nu ook boomverzorging bij en ook zijn 
er veel zzp’ers werkzaam in de boomverzorging. 
Vroeger was het een ontzettend grijs gebied; ieder

Tegelijkertijd gaf André Hillebrand in het park ook een praktijkles voor tweedejaars leerlingen van Helicon.
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een deed zijn best, maar het was niet altijd geba-
seerd op wetenschap. Tegenwoordig is alles echter 
goed onderbouwd. Het Stadsbomenvademecum 
is de basis voor iedereen en er is het Handboek 
Bomen.’

Het werk is concreter geworden, vindt hij, en ETW 
heeft veel uniformiteit gebracht. En de ETW’er 
staat niet stil, want het puntensysteem om ETW’er 

te kunnen blijven is continu in ontwikkeling. 
Hillebrand: ‘Er zijn ziektes bij gekomen waar der-
tig jaar geleden helemaal geen sprake van was. 
Destijds was de iepziekte een hot item; nu heb-
ben we de kastanjebloedingsziekte en de essen-
taksterfte. Een goede ETW’er is besmet met het 
bomenvirus.’

De lat ligt op hetzelfde niveau
Dit jaar vindt het schoolexamen plaats in het 
Mheenpark, dat een belangrijk onderdeel vormt 
van de ecologische groenstructuur van Apeldoorn 
en een grote soortenrijkdom aan bomen heeft. 
Hillebrand probeert iedere keer weer een andere 
interessante locatie te vinden, die ook voor de exa-
minatoren weer nieuw is. Coördinator-treeworker 
Corik Geurts van Helicon Eindhoven neemt de 
examens af en de gecommitteerden kijken hoe 
de jongens het in vaktechnisch opzicht doen. 
Gecommitteerde Eddie Bouwmeester is een 
ETW’er van het eerste uur. Hij werd in het jaar 2000 
geëxamineerd door IPC en volgens hem is het 
ETW-examen nog exact gelijk. ‘De lat ligt nog op 
hetzelfde niveau. Er stromen nu ook jongens van-
uit andere beroepen in; die hebben soms nog wat 
minder praktijkervaring. In het begin waren het 
alleen jongens die al lange tijd in de bomenbran-
che werkten. In ons vakgebied komen er nieuwe 
inzichten, bijvoorbeeld over standplaatsverbete-
ring, nieuwe ziekten en plagen. Het vak ontwikkelt 
zich door.’ 

De andere gecommitteerde is Erik Hogendoorn 
van Hogendoorn Boom Totaal. Zeven jaar geleden 
deed hij zelf nog examen en vlak daarna werd 
hij ETW’er. Voor het eerst is hij nu ook gecommit-
teerde en moet hij goed luisteren of het allemaal 
klopt wat de jongens zeggen. ‘Nu gaat het wat 

makkelijker, maar zeker de eerste twee dagen vond 
ik dat wel pittig.’ 
Bij het klimmen zag hij wel kwaliteitsverschil; er 
zijn jongens die veel klimmen en kandidaten die 
alleen maar ’s winters klimmen. ‘Voor jongens die 
altijd met een hoogwerker werken, is een klimexa-
men niet relevant. Zij worden op een andere dag 
met een hoogwerker geëxamineerd.’

Mondeling
Het examen bestaat uit de onderdelen sortiments-
kennis, klimmen en grondman (waarbij ze ook de 
knopen moeten laten zien die nodig zijn voor het 
klimwerk), begeleidingssnoei en boomveiligheids-
controle, en planten en verplanten. Hierna moeten 
de examenkandidaten op school het examendos-
sier toelichten. Daaraan wordt het mondeling 
gekoppeld, zoals ze dat ook krijgen op het ETW-
examen. Dat is een gesprek van twintig minuten 
tot een half uur. 

‘De sortimentskennis zit er dit jaar goed in’, meent 
Geurts, ‘hoewel ze weleens een enkeling missen. Je 
legt er wat makkelijke tussen, maar uiteraard ook 
moeilijke. Deze keer lagen er een zwarte noot en 
een Zelkova. Die bomen staan op de lijst, maar het 
zijn geen bomen die ze iedere dag tegenkomen. 
Voor deze toets probeer je toch een doorsnede van 
die lijst neer te leggen. Bij het ETW-examen liggen 
er vijftien takken; hier liggen er twintig, want ze 
moeten ze toch allemaal kennen. Op het schrif-
telijke onderdeel na is dit eigenlijk al een soort 
ETW-examen.’ 

Passie voor bomen
De 23-jarige Jan Bouwman, werkzaam bij 
Groenvoorziening A.J. van der Werf in Bedum, 
heeft eerder die ochtend al geklommen en dat 

Jan Bouwman tijdens het ondereel Klimmen.

Corik Geurts en Pim Poldervaart bij het onderdeel Planten en 
Verplanten.
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ging prima. Ook heeft hij net de sortimentstoets 
achter de rug. Er zaten wel een paar lastige takken 
tussen van bomen die je niet dagelijks tegenkomt, 
vond hij, maar het ging verder wel goed. ‘Ik krijg 
straks de resultaten al terug, dus dan weet ik pre-
cies hoe ik het heb gedaan; dat is wel fijn.’

De 20-jarige Pim Poldervaart, werkzaam bij 
Koerselman Boomverzorging in Laren, heeft zojuist 
ook geklommen en de sortimentskennistoets 

gedaan. ‘Klimmen ging wel wat gemakkelijker dan 
het sortiment; daar had ik nog wat moeite mee. 
Sommige bomen kom je in het bedrijfsleven niet 
vaak tegen; dan denk je: shit, wat is dit ook alweer? 
Maar voor de rest ging het wel.’ Hij gaat, zoals de 
meesten van zijn klas, hierna ook op voor het ETW-
examen. Sommigen wachten nog een jaar, omdat 
ze vinden dat ze nog niet op niveau zijn. 

‘Sommige jongens uit onze klas komen van een 
andere opleiding en komen voor het ETW. Dan 
is die twee jaar vaak net wat te kort, omdat ze de 
praktijkervaring missen. Zelf wist ik op de middel-
bare school al dat ik boomverzorger wilde worden. 
Ik heb een passie voor bomen.’

In het noorden minder boomzorgbedrijven
De 22-jarige Lars Krul heeft zijn eigen bedrijf: 
Groenservice Krul in Blijham, Oost-Groningen. Hij is 
nog maar een jaar voor zichzelf bezig, maar heeft 
het ontzettend druk. Hij heeft net geklommen en 
de toets sortimentskennis gedaan. Het mooiste 
aan dit vak is lekker buiten zijn, vindt hij, zeker 
met dit mooie weer. ‘Wanneer ik de administratie 
moet doen, krijg ik last van mijn rug, maar als ik 
in bomen klim, heb ik nergens last van. Sortiment 
ging wel prima. Met sommige takken ga je de mist 
in omdat ze op elkaar lijken, maar dat kan gebeu-
ren. Ik klim niet zo vaak in populieren, maar het 
ging op zich wel goed.’

Rutger Elbrink uit Vorden werkt net als Poldervaart 
bij Koerselman Boomverzorging. Hij heeft al klim-
men gedaan en een simulatie VTA-controle. Hij is 
er wel positief over. ‘Voor sortimentskennis had ik 
een 8 en ook bij VTA hebben ze gehoord wat ze 
moesten horen. Ik heb het idee dat ik er vrij goed 
doorheen kom. Ik hoop dat ik straks ook door 
het ETW-examen heen kom. Overheden willen 
ETW’ers, zeker op grote bestekken.’ In de toekomst 

wil hij waarschijnlijk ook zijn eigen bedrijf. ‘In het 
noorden en westen van het land zitten minder 
ETW’ers. Hier in de omgeving zie ik veel boom-
zorgbedrijven, maar in het noorden is dat een stuk 
minder.’

Vaak niet de grootste praters
Boomverzorgers zijn praktisch ingestelde mensen 
en vaak niet de grootste praters. Tijdens het mon-
deling moeten ze daarom zelf zoveel mogelijk aan 
het woord zijn, stelt Geurts, want dan kunnen ze 
het gesprek zelf een beetje sturen. ‘Als een exami-
nator vindt dat hij genoeg heeft gehoord, grijpt 
hij wel in. Het is wel één van de competenties van 
een boomverzorger, met name een ETW’er, dat 
hij klanten ook uitleg en advies kan geven. De 
simulaties hier kunnen nog weleens uitlopen om 
te achterhalen wat een jongen weet. Soms moeten 
we het eruit trekken omdat iemand geen mak-
kelijke prater is. Dan mag het van mij een half uur 
duren om te kunnen vaststellen dat de kennis wel 
aanwezig is, maar bij een ETW-examen hebben ze 
maar twintig minuten de tijd. In wezen zijn ze nu 
klaar met hun opleiding en merken ze vandaag 
wat goed ging en wat niet. Dan kunnen ze zich 
voor het ETW-examen nog een maand extra voor-
bereiden op wat niet zo lekker ging.’ 

Pim Poldervaart Lars Krul

Rutger Elbrink tijdens het examenonderdeel 
Sortimentskennis.

De nieuwe STIHL MS 462 C-M : de lichtste professionele  
kettingzaag in de categorie van 70 cm³

Met een motorgewicht van slechts 6 kg is de STIHL MS 462 C-M de lichtste professionele kettingzaag in de categorie van  
70 cm³. Het resultaat: een lager systeemgewicht en een eenvoudigere hanteerbaarheid.
 
Dankzij het verder ontwikkelde M-Tronic motorbeheersysteem, het compacter ontwerp en een nieuwe STIHL 2-MIX-motor 
van 4,4 kW is deze zaag zo krachtig dat veeleisende toepassingen snel en zonder krachtinspanning kunnen uitgevoerd 
worden.
 
Een andere innovatie is de kalibreerfunctie van het M-Tronic systeem. Daardoor past de kettingzaag zich in slechts  
72 seconden aan verschillende omstandigheden aan, terwijl altijd het maximale toerental beschikbaar is.
 
Het nieuwe antivibratiesysteem vermindert bovendien de trillingen op de handgrepen. Daardoor worden gewrichten en 
spieren minder belast en wordt een precieze zaaggeleiding mogelijk. Kortom, een onmisbare aanwinst in het machinepark 
van alle bedrijven die actief zijn in de landbouw en het professioneel tuin- en landschapsbeheer.

Test de topkwaliteit van onze machines bij uw STIHL dealer, of kijk voor meer info op stihl.nl.

Laag gewicht: 6 kg

Nieuwe STIHL 2-MIX-motor 
van 4,4 kW

Kalibratie van STIHL M-Tronic 
systeem in slechts 72 sec.

Nieuw antivibratiesysteem

✔

✔

✔

✔
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Deze zomer komt de Eliet 
on Tour bus met product-  
demonstraties op uw locatie
Het Belgische merk Eliet biedt al bijna 35 jaar een breed assortiment machines gericht op tuin- en landschapszorg. Denk hierbij aan versnipper-

machines, (door)zaaimachines, verticuteermachines, kantensnijders en kantenstekers, bladblazers en machines op het gebied van afvalruiming. 

Om klanten zelf de kwaliteit en efficiency van de machines te laten beoordelen, trekt Eliet deze zomer het land in met een bus vol machines. Deze 

kunnen tijdens de zogenaamde Eliet on Tour op locatie uitgetest worden onder begeleiding van een ervaren demonstrateur. 

Groenvoorzieners en hoveniers kunnen sinds 
vorige week een scala aan apparatuur testen in 
hun eigen omgeving. Na een aanvraag op www.
elietontour.nl komt de accountmanager van 
Stierman de Leeuw, de Nederlandse distributeur 
van Eliet, langs om de machines van de Belgische 
fabrikant te demonstreren. Jurgen Albers, directeur 
van Stierman de Leeuw, is enthousiast over het 
initiatief van Eliet om met een demotour het land 
in te gaan. ‘Eliet is een professioneel merk. Deze 
demonstratietour is dé manier om gebruikers zelf 

te laten ervaren hoe het voelt om met deze machi-
nes te werken. Door de machines echt fysiek te 
gebruiken, merken ze direct het verschil en kunnen 
ze letterlijk ervaren dat hun werk sneller en mak-
kelijker uitvoerbaar wordt.’

Demonstratie op locatie
De Eliet on Tour-bus komt op afspraak langs op 
elke gewenste locatie in Nederland om één of 
meerdere machines te demonstreren. In samen-
werking met de demonstrateurs is het ook moge-

lijk om de machines zelf uit te proberen. Met deze 
vrijblijvende praktijktest laat Eliet gebruikers de 
machines in het eigen werkveld in gebruik zien, 
voor een optimale gebruikerservaring en onafhan-
kelijke klantbeoordeling. Een greep uit de machi-
nes die u deze zomer in actie kunt zien: 

Houtversnipperaars
Eliet voorziet in verschillende modellen houtver-
snipperaars die takken met een diameter tot 15 
cm kunnen verwerken. De versnipperaars zijn er 
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zowel in een compacte uitvoering (67 cm breed) 
als in een uitvoering op rupsbanden voor moeilijk 
begaanbare plaatsen. Ook is er een uitvoering 
mogelijk met een wielstel voor 80 km/uur.

(Door)zaaimachines
Eliet biedt twee zaaimachines aan die bijna alle 
bewerkingen die bij gazonaanleg horen combine-
ren in één machine. Daarnaast heeft Eliet doorzaai-
machines waarbij de drie belangrijkste zaaddebiet-
instellingen al zijn vooringesteld op de machine. 

Verticuteermachines
De verticuteermachines van Eliet zijn allemaal 
voorzien van het ‘permanent puntige messen-
systeem’. De messen zijn zelfslijpend. Ook zijn deze 
machines voorzien van een verticale riemspanning, 
wat storingen bij het ontkoppelen van de messen 
voorkomt en zorgt voor een langere  levensduur 
van de riem.  

Producten die Eliet op locatie kan demonstreren, 
zijn onder andere machines op het gebied van:
• versnipperen
• zaaien
• doorzaaien
• verticuteren
• gazonrandonderhoud
• bladblazen
• afvalruiming

Hoe kan een demonstratie aangevraagd worden?
Via het digitale inschrijfformulier dat te vinden is 
op www.elietontour.nl kunt u zich nu inschrijven 

voor een gratis en vrijblijvende demonstratie op 
elke gewenste locatie in Nederland. Op het formu-
lier kunt u aangeven welke machines u wilt zien 
en uitproberen, en op welke dag en welk tijdstip u 
dat het beste uitkomt. Er wordt altijd contact met u 
opgenomen om de afspraak te bevestigen. Liever 
telefonisch of per e-mail een afspraak inplannen? 
Dat kan natuurlijk ook, via telefoonnummer 
+31 (0) 575 59 99 99 of e-mail 
info@stiermandeleeuw.nl.

ADVERTORIAL
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Er kwam een hoop commentaar naar aanleiding van het verhaal van Weevers 
in de laatste Boomzorg en mijn reactie daarop in mijn hoofdredactioneel. 
Voor wie het even niet scherp heeft: wij publiceerden een onderzoek dat 
zou aantonen dat aannemers op grote schaal minder groeimedia toepassen 
dan vermeld in het bestek. Wij ontvingen positieve reacties van mensen die 
zich in het verhaal herkennen, maar natuurlijk ook negatieve reacties. Om te 
beginnen met dat laatste: die zijn welkom. We leven gelukkig nog steeds in 
een democratie en als je als vakblad de nek uitsteekt om anderen de maat te 
nemen, moet je bereid zijn om tegenwind te ontvangen. In een aantal reacties 
werd gemeld dat het onderzoek te beperkt zou zijn, en dat er naast het willens 
en wetens te weinig groeimedia toepassen ook tal van andere verklaringen 
mogelijk zouden zijn, bijvoorbeeld een verandering in het ontwerp. Opvallend 
is wel dat niemand van de negatieve reageerders keihard durft te stellen dat er 
niets aan de hand zou zijn. 

De essentie is natuurlijk niet dat er op bepaalde projecten te weinig substraat 
wordt toegepast. De crux zit hem in het feit dat de relaties in veel projecten 
totaal vertieft zijn. Sorry, die laatste term hoorde ik pas geleden van een aan-
nemer in weg- en waterbouw, die het had over het structurele wantrouwen 
tussen opdrachtgever en -nemer in de publieke sector. Vroeger was heus niet 

alles beter, maar een project was tenminste iets waar je als opdrachtgever en 
-nemer beiden vanuit vakmanschap mee bezig was. Je was in gezamenlijkheid 
bezig om de juiste oplossing te zoeken en en passant hield je als opdrachtge-
ver de aannemer in de gaten. Ik was vorige week voor een interview op een 
project. Ik schets even het beeld. Buiten tropische temperaturen en hetzelfde 
gold voor de bouwkeet. De uitvoerder trakteerde vanwege het warme weer op 
waterijs. Toen maakte iemand een grapje over een mogelijk integriteitsconflict 
vanwege dat waterijs. De aanwezige ambtenaar kon lachen, maar wel met 
kiespijn. Met terugwerkende kracht had hij dat waterijsje graag geweigerd. 
Kijk, dan zijn de relaties inderdaad vertieft, als we geen waterijsje van een 
kwartje meer kunnen geven. Nu is dat ijsje niet zo belangrijk, maar als mensen 
zo tegenover elkaar staan, kun je niet verwachten dat men kan samenwerken 
om een mooi project te maken. Je hoeft echt niet op dezelfde stoel te zitten; 
liever niet zelfs, want er is sprake van tegengestelde belangen. De opdracht-
gever wil een mooi project tegen de laagst mogelijke kosten, de aannemer 
de hoogst mogelijke opbrengsten en een mooie referentie. Tegengestelde 
belangen zijn niet erg, maar erken die en controleer elkaar ook. Als u en ik 
thuis onze tuin laten doen door een hovenier, dan weet ik honderd procent 
zeker dat de factuur van de hovenier exact overeenkomt met de werkelijk-
heid. Waarom? Omdat u erbovenop zit en omdat de hovenier dat op zijn beurt 
weet. Dat is de beste remedie tegen dergelijke uitwassen. 

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofdredacteur
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