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Laat je niet wegzetten aLs een 
veredeLde boomzager
kijk ook eens naar de andere aspecten van het vak

mobiele bomenallee
Zundert

snoeien bij aanplant
en verplanten

risicoboom zutphen
nul op rekest

boom insPYratie dag

save
the

date
26-10-2017

dag
inspyratie
boom

nieuw!

T 0318 479 166   @ info@treeologic.nl   I www.treeologic.nl

Eenvoudig en zonder 
moeite de volledige regie 
over uw boomdata.
Treedash®: beter beheren, analyseren, 
rapporteren en presenteren.

Treedash® vist selecties van gegevens uit uw systeem 
en geeft deze weer op een dashboard met een digitale 
kaart en overzichtelijke diagrammen. Het eindeloos (en 
vaak ingewikkeld) selecteren in uw beheersysteem is 
hiermee verleden tijd!

Welke bomen zijn in een bepaalde wijk aan een snoeibeurt 
toe? Hoeveel bomen vormen een risico voor de omgeving? 
U weet het met één muisklik. Een directieraming maken 
voor het snoeien van alle bomen in de gemeente kleiner 
dan 6 meter? Eén muisklik. Werkt u met een gebiedsinde-
ling? Eén klik op het gebied en u heeft het totaaloverzicht, 
of het nu gaat om de aantallen of de kosten. Handig bij 
het aanvragen van offertes of maken van uw snoeibestek! 
Treedash® geeft verantwoordelijken voor boombeheer de 
regie over de gegevens (weer terug) in handen!

> treedash.nl

Nu ook Greendash®: één dash-
board voor al uw groene data!

Afgelopen september introduceerde Tree-O-Logic 
Tree-o-Logic Greendash®: in één oogopslag inzicht 
in uw actuele groene data. Waar wordt op welke am-
bitieniveaus beheerd en wat kost dat? U weet het met 
één muisklik. Wat bespaar ik als ik van beeldkwaliteit 
B naar C ga, en wat voor consequenties heeft dit voor 
het beheer? Allemaal vragen die u met één seconde 
beantwoord ziet, zonder het maken van ingewikkelde 
selecties of berekeningen.



TREE
INDUSTRY
PERSONALITY

   Voor al uw rooi- en 
snoeiwerkzaamheden  

 

Kortenhoef 

Tel: 06-21225226

www.robvandenhoek.nl

Markelo: 0547-750 900 

Dedemsvaart: 0523-611 176 

info@boomspecialist.nl 

www.boomspecialist.nl 

Adviseurs voor: Bomen, 
Grootgroen, Flora&Fauna

Van Pallandtlaan 10

6998 AW Laag-Keppel

T: 0314-642 221

info@foreestgroenconsult.nl

www.foreestgroenconsult.nl

Windhoek 5

7345 EH  Wenum Wiesel

T: 055-3121041

F: 055-3120728

bouwmeester@treeworker.nl

www.treeworker.nl

Bloemendaalseweg 68a

2804 AB  Gouda

T: 06-22420943

info@hovenier-boomverzorging.nl

www.hovenier-boomverzorging.nl 

Boomverzorging
Dwazziewegen 17

9301 ZR Roden

T: 050-501 53 46 

M: 06-53240346

vosgroenverzorging@planet.nl

www.vosroden.nl

Expert advies voor 
bomen in de stad

25 jaar ervaring

T: 020-411 87 53

couenberg@natura-ingenium.nl

www.natura-ingenium.nl

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

info@boomtotaalzorg.nl
030-6011880

Boomadviesdiensten Heusden
Boomtechnisch onderzoek, VTA, 

Boomeffectanalyse, 

(Picus-) geluidstomografie

T: 06-12330613

info@boomkarwei.nl

Tarzan Boomspecialisten

Snoei & Kap - onderzoek, 

inventarisatie, aanplant, detachering

T: 0297-582994

f@tarzan.eu

www.tarzan.eu

Snoeien, rooien, verplanten
VTA controle,  advies

Treeworker, Tree Technician

T: 0525-653695
M: 06-51061686

info@boomentuintechniek.nl
www.boomentuintechniek.nl

Waaldijk 24
6677 MB 
Slijk-Ewijk

0481-482 556
0653-847 171

bosland@planet.nl

VTA-rapportages
FFW-checks

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

Boomtechnisch adviseur
European Tree Technician
Harderwijkerstraat 35

3881 ED Putten

T: 0341-370290

M: 06-46206749

info@boomadviesduifhuizen.nl

www.boomadviesduifhuizen.nl

Boomtechnisch onderzoek 
advies & taxatie 

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

www.ablboomverzorging.nl 

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

Leendert Jan van Santen

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

info@degroenevallei.nl
www.degroenevallei.nl

DE GroEnE VALLEI

Onderzoek, advies, snoei
ETW, ETT

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

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

www.agrodearend.com

Agro “De Arend” BV

Tielsestraat 95

4041 CS Kesteren

tel: 0488 – 483275

info@agrodearend.com Uw partner 
met visie voor 
de kweker!
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58 Bomen zijn relaxed

bomen zouden opeens kunnen praten, als ze zouden willen

ja als ze zouden willen

maar dat doen ze niet, of ze vinden dat gewoon niet chill

nee man dat vinden ze niet chill, vinden ze gewoon niet vet

echt relaxed
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Drie prikkelende projecten  
tijdens Boom Inspyratie Dag

Op donderdag 26 oktober 2017 organise-

ren de vakbladen Boomzorg, Stad+Groen 

en Boom in Business voor de zevende 

keer de Boom Innovatie Dag. Vanwege 

het thema Bomen Inspyreren Mensen én 

vanwege de locatie, het Ebben Inspyrium 

in Cuijk, is dit evenement eenmalig 

omgedoopt tot Boom Inspyratie Dag. De 

volgende genomineerde inspiratieprojec-

ten komen er aan bod: het Witte Lint in 

Zutphen, het Bomencarré in Amsterdam en 

het Maanproject in Heerlen.

Aansprakelijk voor tak die uit  
risicoboom breekt?

De zomervakantie was op donderdag 15 juli 2015 

voor een groot deel van Nederland net begonnen, 

toen in Zutphen een grote tak van een paarden-

kastanje viel. Dit was opvallend omdat het een 

zonnige, windstille dag was. De boom stond naast 

de locatie waar toeristen kunnen wachten op de 

fluisterboot over de Berkel en de grachten van 

Zutphen. Daar stonden op dat moment 30 mensen 

te wachten. Zes personen moesten met ernstig  

letsel naar het ziekenhuis. 

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

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

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

Operationeelmanager: Peter Jansen (peter@nwst.nl)

Redacteurs:    Kelly Kuenen (kelly@nwst.nl)

     Guus van Rijswijck (guus@nwst.nl)

     Nino Stuivenberg 

Vormgeving:     Marie Cecile Oosterhout   

     en Tessa Benders (StudioBont)

Advertenties:    Alberto Palsgraaf

     (alberto@nwst.nl)

     Rik Groenewegen 

     (rik@nwst.nl)

Sales support:    Lieke van der Weijde

     (lieke@nwst.nl)

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

ISSN: 2211-9892

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

20 30
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twitter.com/boomzorg

facebook.com/bladboomzorg

6 Nieuws 
 
14  Snoeien bij aanplant en verplanten 
 van bomen

16  Vergoeding eisende slachtoffers van  
gevallen tak uit risicoboom in Zutphen  
krijgen nul op rekest 

24  Velling van bomen;  
de adviescommissie bomen

26  Drie bijzondere bomen kleuren  
Boom Inspyratie Dag

40 Bomen over boomprojecten

44 Zundert krijgt zijn eigen mobiele bomenallee

50 Het geslacht Pterocarya

66 Hoofdredactioneel

50

VOLG ONS

INHOUD

EN VERDER

Snoeien bij aanplant en 
verplanten van bomen

Snoeien bij aanplant van bomen leidt nogal eens tot verhitte discussies. Het 

reguleren van groeihormonen en beperken van verdamping vormen argumen-

ten die pleiten voor twee uitersten, helemaal niet snoeien en wel snoeien. In de 

stedelijke omgeving is het duidelijk dat we al erg blij zijn als een boom in het 

derde groeiseizoen een goede doorgroei laat zien. Heeft u weleens gekeken 

hoe lang doorgroei op kwekerijen op zich laat wachten? Meteen al in het eerste 

groeiseizoen zijn bomen sterk in ontwikkeling en in het tweede seizoen is de 

verplantshock allang verleden tijd. 

14

Pterocarya of vleugelnoot, een jopper 
die niet van de grond komt

Een vleugelnoot is een boom van de eerste grootte. In 

de beroemde terminologie van onze hofdendroloog Jan 

P heet dit een jopper. Bijzondere aan deze jopper is dat 

deze ondanks de enorme omvang niet van de grond lijkt 

te komen, maar alleen zijn vleugels heel breed uitspreidt. 

Vandaar dat het ook zo’n fantastische klimboom is. 



Stadswerk072 zoekt: 

SENIOR MEDEWERKER 
BOOMVERZORGING/ETW’ER

Stadswerk072 is beheerder van alle 50.000 bomen 
in de gemeente Alkmaar. Ter versterking van ons 
team zijn we op zoek naar een senior medewerker 
boomverzorging/ETW’er voor 40 uur per week.

Is geen boom jou te hoog? Dan nodigen we je 
van harte uit om te reageren op onze vacature! 
Alle relevante informatie over de vacature en 
Stadswerk072 vind je op onze website: 

www.stadswerk072.nl/vacatures

Je kunt
voor ons de 

boom in!

B O O M V E R Z O R G I N G

 www.piusfl oris.nl

lang leven
de bomen Slim combineren van groen, grijs en blauw

Bio-retentie gecombineerd met 2e maaiveld constructie

connecting green and infrastructure

Duurzaam groen begint met een goede 
basisinrichting van het plantvak 

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

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

ondergronds, zodat groen, water en infrastructuur samengaan.

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

TreeParker
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Inspiratiepark op  
Groene Sector 
Vakbeurs
Dit jaar werd op de Groene Sector Vakbeurs het 
Groene Inspiratiepark geïntroduceerd. Volgend 
jaar wordt dit concept uitgebreid. In 2018 zal het 
park een complete beurshal beslaan, zo laat de 

organisatie weten. Nieuw is ook dat de Nationale 
Wedstrijd Tuinaanleg ín het park wordt gehouden. 
Het Groene Inspiratiepark fungeert als inspiratie-
tuin voor gemeenten en groene professionals. In 
het park komen alle onderdelen van het vak samen: 
de aanleg van tuinen, maar ook het onderhoud, 
van de bodem tot het groen en alles wat daartus-
senin zit. In het hart ligt een kennistheater, waar 
bezoekers geïnspireerd worden door wijze lessen 
uit de praktijk. Hier wordt ieder uur een korte ken-

nissessie gehouden. De initiatiefnemers van het 
Groene Inspiratiepark zijn Husqvarna, Espalier, Van 
Vliet Kastanjehout en Innogreen. Beursorganisator 
Evenementenhal faciliteert het concept.

In 2018 vindt in het park ook de voorronde van de 
Nationale Wedstrijd Tuinaanleg plaats. De organisa-
tie van deze wedstrijd is in handen van branchever-
eniging VHG in samenwerking met de agrarische 
opleidingscentra. De opdracht bestaat uit het 
uitzetten van maten en peilen en het bewerken en 
aanbrengen van natuursteen en beton voor trap-
pen, muren en bestratingen. Ook aan bod komen 
het bewerken en aanbrengen van hout en hout 
technieken en het aanleggen van beplanting met 
gras, graszoden, bomen, struiken, vaste planten 
en/of eenjarigen. De Groene Sector Vakbeurs vindt 
plaats op 9, 10 en 11 januari 2018.

Husqvarna partner NL Greenlabel
Op de eerste dag van de Dag van de Openbare Ruimte tekende Anton de Jong (commercieel directeur 
Husqvarna Benelux) een premium partnerschap met NL Greenlabel, vertegenwoordigd door Lodewijk 
Hoekstra. Husqvarna Nederland, onderdeel van de Husqvarna Group, heeft zich eerder dit jaar gecommit-
teerd aan een reductie van 10% van de CO2-uitstoot in 2020 ten opzichte van 2015. Het bedrijf heeft als 
doelstelling in 2035 een verlaging van 33% te realiseren, gemeten van toeleverancier tot eindproduct.
Met het NL Greenlabel-premium partnerschap geeft Husqvarna een duidelijk signaal af aan de markt dat 
het als producent bezig is aan de bouw van een duurzamere wereld, vindt De Jong. 'Bijvoorbeeld door 
de inzet van accu-aangedreven machines en professionele Husqvarna Automower-robotmaaiers in de 
groensector. Daarnaast zijn we bezig met innovatieve oplossingen om de efficiëntie van benzinegereed-
schappen verder te verhogen.'

Voor professionele gebruikers biedt de Zweedse producent binnen Husqvarna Fleet Services gereed-
schappen met sensoren aan. Die verzamelen en analyseren gebruikers- en machinedata. Hierdoor krijgt 
men meer inzicht in en grip op de vloot met betrekking tot locatie, gebruik en inzet.
Namens NL Greenlabel zegt Hoekstra: 'We zijn trots dat een toonaangevend bedrijf als Husqvarna kiest 
voor een premium-partnerschap met NL Greenlabel. Big data is in de groene sector nog niet ingebur-
gerd, maar dat zal niet lang meer duren. Ook wij zien de mogelijkheden van big data en willen hier meer 
verbinding mee zoeken. We zijn blij dat we samen met ons netwerk er verder invulling aan kunnen geven 
en verwachten grote stappen te zetten.'

NIEUWS

Bestrijding vrucht-
boomkanker actueel
De herfst is begonnen. Dat betekent dat de be-
strijding van vruchtboomkanker de komende 
tijd weer actueel is. Direct na de oogst hebben 
bomen te maken met plukwondjes. In een later 
stadium ontstaan er wondjes door de bladval, 
wat bomen kwetsbaar maakt voor vrucht-
boomkanker. Om fruitbomen te beschermen 
tegen vruchtboomkanker, is het verstandig 
deze wondjes af te dekken met een fungicide, 
zo adviseert Bayer. Ook na de herregistratie in 
begin 2016 mag Folicur SC tijdens de bladval 
ingezet worden tegen vruchtboomkanker in 
de fruitteelt. Folicur SC mag tot twee keer per 
teeltcyclus worden gebruikt als fungicide in 
de appel- en perenteelt, met een spuitinterval 
van 21 dagen. De dosering bedraagt voor 
appels maximaal 0,3 l/ha en voor peren 0,24 l/
ha. Het advies is om de eerste bespuiting uit 
te voeren bij een bladval van vijftig procent en 
de volgende behandeling bij honderd procent 
bladval.



Wat HOUT het werk in:
Als allround boomverzorger werk  
je met een grote eigen inbreng,  
ben je verantwoordelijk voor het
zelfstandig uitvoeren van alle voor-
komende werkzaamheden die worden 
uitgevoerd zoals het snoeien, het 
rooien van bomen en VTA controle.

Wat bieden wij jou?
•  Goede salariëring volgens  

cao hoveniers
• Opleidingen en trainingen
•  Een enthousiast team om in te 

werken
• Een afwisselende baan

Ben jij uit het goede HOUT  
gesneden?
• Minimaal afgeronde MBO opleiding.
• ETW diploma (bij voorkeur)
•  In het bezit van VCA diploma,  

BE rijbewijs
•  Goede mondelinge uitdrukkings-

vaardigheid in de Nederlandse taal
• Geen 8.00 -17.00 uur mentaliteit

Wil jij ons team komen  
versterken?
Stuur je sollicitatiebrief en CV naar: 
Arie Arts boomverzorging vof,  
t.a.v Jeroen van der Ven,
Dodenberg 1, 5435 XN St.Agatha  
of mail naar: jeroenvdven@ariearts.nl
voor meer informatie kun je contact 
opnemen met dhr. J.van der Ven  
tel. 06-53990808

ALLROUND BOOMVERZORGER  
(40 uur)

In ons jonge ambitieuze team is er ruimte voor uitbreiding  
en zijn wij op zoek naar een:

Arie Arts boomverzorging bestaat ruim 25 jaar, wij zijn gespecialiseerd in het 
verzorgen en rooien van bomen, in de regio Noord Limburg en Zuid Oost Brabant. 

Onze klanten zijn particulieren, bedrijven en de overheid. Wij ontzorgen  
onze klanten, door in te spelen op specifieke wensen, het leveren van  

maatwerk, kwaliteit en veiligheid.

www.ariearts.nl

www.boomtotaalzorg.nl
030 – 601 18 80    info@boomtotaalzorg.nl

 Advies
•  Boombeleid
•  Boombeheer
•  Onderzoek & Advies
•  Boomveiligheids-

controle
•  Begeleiding 

Groen-projecten
 •  Bomen Effect Analyse
 •  Directievoering/

toezicht houden
 •  Taxatie

 Uitvoering
•  Snoeien
•  Planten
•  Verplanten
•  Groeiplaats-

verbetering
•  Vellen
•  Rooien

www.boomtotaalzorg.nl

•  Rooien

Al ruim 25 jaar de ideale 

partner voor verz
orging van 

bomen in de open
bare ruimte!

connecting green and infrastructure

Groeiplaats inrichten als waterinfi ltratiesysteem?
Vraag een van onze adviseurs naar de mogelijkheden.

Slim combineren van 

groen 
grijs
blauw

www.greenmax.eu

Van Gogh museum in Arles – Avenue Victor Hugo
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Tweede leven voor 
bomen
De website www.bomenmakelaar.nl is sinds  
1 september officieel online. De Bomenmakelaar 
verbindt boomaanbieders met boomzoekers, 
waardoor gezonde volwassen bomen hun leven 
kunnen voortzetten op een nieuwe plek. Het 
nieuwe online platform wil een einde maken aan 
discussies tussen opdrachtgevers en de omgeving 
over de kap van gezonde, volwassen bomen. De 

initiatiefnemers van de website, Roy Wouters, Arjan 
Zoontjens en Jasper Putter, hebben de afgelopen 
tijd gesproken met veel partijen, waarvan verschil-
lende zich enthousiast toonden. De gemeentes 
Haarlem en Velsen hebben samenwerking met de 
Bomenmakelaar in hun beleidsnota opgenomen. 
Andere partijen volgen binnenkort, waaronder 
waterschappen, Staatsbosbeheer en enkele andere. 
Bij herinrichtingen en gebiedsontwikkelprojecten 
ontstaat regelmatig de situatie dat bomen niet 
behouden kunnen blijven op hun bestaande plek. 
Het gaat daarbij vaak om gezonde, volwassen 

bomen die een grote maatschappelijke waarde 
vertegenwoordigen. Er is jarenlang zorg en tijd 
in geïnvesteerd, wat zich vertaalt in een hogere 
kwaliteit van de leefomgeving en betere gezond-
heid van omwonenden. Logisch dus, dat vaak hele 
buurten in verzet komen wanneer een gemeente 
tot de kap van volwassen bomen besluit.
Na een bomenkap worden meestal jongere, 
kleinere bomen (terug)geplant, want bomen van 
gelijke omvang zijn kostbaar. Voor de omgeving 
betekent dit jaren wachten tot de kwaliteit van het 
groen weer op het oude niveau is. De initiatiefne-
mers van de Bomenmakelaar hebben hier iets op 
bedacht. Op het online platform www.bomenma-
kelaar.nl kunnen volwassen bomen worden aange-
boden die niet behouden kunnen blijven op hun 
huidige plaats. Opdrachtgevers zoals gemeenten, 
aannemers of derden die volwassen bomen willen 
planten, kunnen uit het online aanbod geschikte 
bomen selecteren. Op deze manier blijven bomen 
behouden en is het voor opdrachtgevers eenvou-
dig en voordelig om een forse maat bomen aan te 
planten. De Bomenmakelaar staat daarbij in voor 
de juiste gegevens van de bomen op het platform 
met een zogenaamd boompaspoort.
Voor de opdrachtgevers zijn aan dit platform voor 
behoud van gezonde bomen verschillende voorde-
len verbonden. Voor hen is duurzaam en circulair 
denken een steeds grotere uitdaging. De Rijksover-
heid legt regels op, omwonenden stellen kritische 
vragen en belangenorganisaties voor natuur en 
duurzaamheid laten van zich horen. Het behouden, 
uitwisselen en verplanten van gezonde bomen 
draagt bij aan circulair werken. Het past binnen 
ontwikkelingen als cradle-to-cradle en de Green 
Deal, die door steeds meer gemeenten wordt 
onderschreven. Daarnaast geven grote bomen een 
grotere fijnstofreductie dan kleine bomen. Ook 
leveren ze meer profijt op bij de wateropgave die 
veel gemeenten hebben en bij het verminderen 
van hittestress.

NIEUWS

Toro breidt assortiment uit 
Toro heeft zijn assortiment uitgebreid met een ruwterreinmaaier en stronkenfrees met duwboom. Beide 
zijn door hun eenvoudige bediening in het bijzonder geschikt om te worden verhuurd. De BRC-28 is 
een zelftrekkende, hydraulisch aangedreven ruwterreinmaaier met een maaidek van 71 cm breed. Het 
model is inzetbaar voor onder meer het maaien van struikgewas, hoog onkruid, dichte begroeiing en 
jonge boompjes. Het heeft een scharnierend maaidek en kan struikgewas tot 2 m hoog en boompjes tot 
5 cm dik aan. De intuïtieve tractiebediening maakt deze maaier eenvoudig in het gebruik en daarmee 
bijzonder geschikt voor verhuur. Met de standaard urenteller weet de gebruiker bovendien wanneer de 
machine onderhoud nodig heeft. De elektrische koppeling is verbeterd en bestand tegen schokbelastin-
gen op het mes. Verder zijn de banden, met agressief loopvlak, met afdichtmiddel gevuld. Dit verzekert 
effectieve tractie bij klussen op hellingen, in greppels en in kabelkanalen. Het model is standaard voor-
zien van een elektrische start en een krachtige 14,5 pk-motor van Toro.

De nieuwe stronkenfrees SGR-13 is compact en wendbaar, waardoor hij ook inzetbaar is op moeilijk te 
bereiken stronken. Het model heeft slimme handgrepen waarmee de gebruiker de machine kan laden. 
De inklapbare duwboom maakt compact transport mogelijk. De SGR-13 freest tot 36 cm boven en 28 
cm onder de grond. Het model heeft freesstanden die niet zozeer snijden, maar kerven, een soepele 
beweging die volgens de fabrikant zorgt voor sneller en efficiënter frezen. Door het lage gewicht is het 
eenvoudig om de machine in freespositie te manoeuvreren. De centrifugaalkoppeling is ontworpen om 
schokken die worden veroorzaakt door de stronk te weerstaan. De rubberen pakkingen tussen de duw-
boom en het frame beperken de trillingen en daarmee de vermoeidheid bij de gebruiker.
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Groenadvies Amsterdam bv zoekt versterking! 
 

Wij zijn op zoek naar een fulltime groentechnisch 
adviseur m/v (ervaren/aankomend) 
 
Je competenties:  
 

• enthousiast en leergierig 
• werk- en denkniveau HBO 
• uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheid,  

ervaring met rapporteren is een pre 
• kennis van/ervaring met alles wat groeit en bloeit maar  

ook begrip van (infra-)techniek 
• goede vaardigheid met digitale beheersystemen is een pre 
• geen bezwaar tegen vieze handen 
• bezit certificaat ETT en of BVC is een pre 

 
Je voert een project uit van A tot Z; van onderzoek buiten tot 
rapporteren (mondeling en/of schriftelijk).  
 
Je werkt met ervaren collega's.  
 
Werkgebied: 60% Amsterdam, 30% Noord- en Zuid-Holland,  
10% rest van Nederland. Standplaats: Wormerveer. 
 
Werktijden: in overleg. Werkduur: minimaal 36 uur per week. 
      
Wij bieden: een goed marktconform salaris en pensioen-
voorziening, passend bij de functie. 
 
Meer informatie? Neem contact op met Bart Stoffer,  
06-50523935, of via info@groenadviesamsterdam.nl,  

  of kijk op: www.groenadviesamsterdam.nl 
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Nieuwe eigenaar 
Horzelenberg 
Boomverzorging
Bas Gijsbers heeft Horzelenberg Boomverzorging 
uit Doornenburg overgenomen van Herman 
Horzelenberg. Gijsbers studeerde tuin- en lands-
management aan de Has Hogeschool en is de 
voormalig eigenaar van Gijsbers Groenprojecten, 
dat hij verkocht vanwege de wens om zich in het 
oosten van het land te vestigen. Hij werkte drie jaar 
bij een andere aannemer, toen de mogelijkheid van 
het overnemen van Horzelenberg Boomverzorging 
op zijn pad kwam. De officiële overdacht vond 
plaats op 1 juli, maar Gijsbers is met terugwerkende 
kracht vanaf 1 januari van dit jaar als eigenaar 
geregistreerd. Alle medewerkers zijn overgeno-
men en inmiddels heeft Gijsbers ook twee extra 
uitvoerende krachten aangenomen. Horzelenberg 
Boomverzorging richt zich met name op specialis-
tisch boomverzorgingswerk, boomtechnisch advies 

en landschapsbeheer. Het verzorgt onder meer 
werk voor particulieren, bedrijven, instellingen 
en gemeenten, zoals de gemeenten Lingewaard 
en Overbetuwe. 'Er zit een lekkere drive achter', 
vertelt Gijsbers. Van een andere ondernemersstijl is 
volgens hem geen sprake. 'Al richtte Herman zich 
helemaal op bomen. Mijn plan is wel om het in de 
toekomst iets breder te trekken, om het totaal-
plaatje voor de klant nog completer te maken.' 
Herman Horzelenberg werkt momenteel nog mee 
om de zaak over te dragen. Daarna gaat hij het iets 
rustiger aan doen.

Monumentenstatus 
voor Oude Warande
Als een van de weinige nog intacte sterrenbossen 
heeft het park de Oude Warende van het college 
van B&W van de gemeente Tilburg de monu-
mentenstatus gekregen. Het 18e-eeuwse park is 
gesitueerd tussen de Reeshof en Station Tilburg 

Universiteit en maakt deel uit van Stadsbos013. Het 
park van zo'n 90 hectare is in 1712 aangelegd in 
opdracht van Willem van Hessen-Kassel en is een 
van de weinige nog intacte sterrenbossen in Ne-
derland. Een sterrenbos dankt zijn naam aan de op-
bouw, met lanen die vanuit een centraal punt naar 
de hoeken en de buitenranden lopen. Het park is 
in barokke stijl aangelegd met de ontwerpen van 
André le Nôtre als voorbeeld. Deze tuinarchitect 
was onder meer verantwoordelijk voor de tuinen 
van het paleis van Versailles.
Jaren geleden is de gemeente Tilburg begonnen 
de oude lanen in ere te herstellen, zieke bomen te 
verwijderen, de verzande vijver uit te diepen en 
'wilde paden' te verwijderen. De Oude Warande 
dient vaak als decor voor kunstprojecten. Het is een 
mooie combinatie van natuur, ecologie, recreatie 
en waardevol erfgoed, zo stelt de gemeente.

Greenmax komt met 
Airmax 100 mm
Als uitbreiding op het assortiment heeft Greenmax 
de Airmax 45 nu ook in een uitvoering van 100 
millimeter. In de stedelijke omgeving wordt vaak 
boomgranulaat toegepast. Het is aan te raden om 
bij gebruik van boomgranulaat een geperforeerde 
buis te gebruiken voor extra beluchting in het zeer 
verdichte plantvak. De Airmax 45 wordt al geruime 
tijd verkocht in een uitvoering van 80 millimeter. 
De buis, die speciaal ontworpen is om boomwor-
tels van extra lucht te voorzien, is nu dus ook in 
100 mm te verkrijgen. De Airmax 45 is voor 45 
procent geperforeerd; door de hoge drukvastheid 
is dit ideaal voor toepassing in granulaat. De buis 
is gemaakt van HDPE en omhuld met een nylon fil-
terkous. Alle bijbehorende hulpstukken zijn tevens 
verkrijgbaar in 100 millimeter en sluiten perfect op 
de buis aan. Hierbij valt te denken aan T-stukken en 
bochten.
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De Husqvarna Professionele Accu Serie bieden de prestaties van benzine-
motoren, maar dan zonder de rook en het lawaai en met vrijwel geen trillingen. 
Ze zijn comfortabel in gebruik en kostenbesparend. Het opladen van de accu kost 
slechts een fractie van de prijs van een volle tank brandstof. Daarom verdienen 
onze accu's zich sneller terug dan u zou denken. En daarna maakt u elke keer 
winst bij het opladen.

Nieuwsgierig? Vraag vandaag nog een accu demo aan – husqvarna.nl/demo
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Snoeien bij aanplant en 
verplanten van bomen
Nieuwe aanplant versus verplanting
Als we kijken naar wortelverlies, maakt het niet 
zoveel uit of we te maken hebben met een boom 
die aangeplant wordt in kwekerijmaat 18-20 of 
met een boom die al jaren staat te groeien in een 
gemeente en vervolgens verplant wordt met een 
stamdiameter van 30 cm. Beide bomen zullen een 
aanzienlijk deel van hun opnamewortels verliezen 
ter voorbereiding op hun nieuwe plantplaats. 
Van bomen die op de kwekerij gekweekt worden, 
is bekend dat er bij levering ongeveer 20% van 
het wortelgestel resteert – oftewel 80% van het 
wortelgestel ligt nog op de kwekerij! Bomen die 
verplant worden en soms zelfs niet voorbereid 
worden, zullen nog lager scoren wat betreft het 
percentage van het oorspronkelijk wortelvolume 
dat behouden blijft. In beide gevallen is het aan-
deel wortelverlies substantieel. Alleen in container 

geleverde bomen komen er beter van af, want die 
kunnen met 100% van het gevormde wortelgestel 
worden geleverd. Met betrekking tot het kroon-
volume zal een boom van de kwekerij doorgaans 
geleverd worden met 100% van zijn kroonvolume. 
Bij het verplanten van bomen zijn de afmetingen 
van de kroon vaak zo groot, dat deze op een of 
andere manier verkleind moet worden, alleen al 
om het simpele feit dat ze anders niet transpor-
teerbaar zijn. Een Platanus x hispanica van 30 cm 
stamdoorsnede met een vrij uitgroeiende kroon, 
bijvoorbeeld, zal nooit in horizontale transports-
tand onder een viaduct door passen. Om logistieke 
reden kan snoei noodzakelijk zijn.

Balans
De verhouding van wortelgestel en kroonvolume 
dient min of meer in balans te zijn. Een boom 

die nauwelijks een wortelgestel heeft, maar wel 
een volle kroon, zal al snel omvallen, omdat het 
beperkte wortelgestel onvoldoende stabiliteit 
biedt. Er worden dan boompalen en kluitveran-
kering gebruikt om dat probleem op te lossen. 
Het grootste probleem dat verband houdt met 
het beperkte wortelgestel, is het vermogen van 
de boom om water en voedingsstoffen op te 
nemen, om groeiprocessen in hetzelfde tempo 
te continueren. Door de afname van het wortel-
volume ter voorbereiding op de aanplant is het 
opnamevermogen sterk verkleind. De kroon, die 
in zijn volle glorie is gespaard, heeft een beperkte 
aanvoer vanuit de wortels, die onvoldoende is om 
te voorzien in de behoeften van de bladmassa. We 
zien dit vooral bij snelgroeiende soorten als pla-
taan en linde, maar ook bij eik. In de loop van het 
eerste groeiseizoen wordt blad afgeworpen; bla-

Snoeien bij aanplant van bomen leidt nogal eens tot 

verhitte discussies. Het reguleren van groeihormonen 

en beperken van verdamping vormen argumen-

ten die pleiten voor twee uitersten, helemaal niet 

snoeien en wel snoeien. In de stedelijke omgeving 

is het duidelijk dat we al erg blij zijn als een boom 

in het derde groeiseizoen een goede doorgroei laat 

zien. Heeft u weleens gekeken hoe lang doorgroei 

op kwekerijen op zich laat wachten? Meteen al in het 

eerste groeiseizoen zijn bomen sterk in ontwikkeling 

en in het tweede seizoen is de verplantshock allang 

verleden tijd. 

Auteur: Henry Kuppen, Terra Nostra

Kenmerkend beeld van een verplante boom met te beperkte snoei. 

Op plaatsen waar zijtakken zijn afgezet, is een pluk met hogere 

bladbezetting te zien.
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deren nabij de eindknop blijven gehandhaafd. In 
kwekerijen wordt volledig anders omgegaan met 
deze boomsoorten. Plataan en linde, maar ook vele 
andere soorten, worden bij aanplant op kwekerijen 
tot maat 18-20 volledig kaal geknipt; zelfs de top 
gaat eruit. Het resultaat is geen magere groei, maar 
meteen al in het eerste groeiseizoen een heftige 
reactie en volledig nieuwe kroonontwikkeling, met 
scheuten tot wel 50 cm. Langzaam groeiende en 
kwetsbare soorten zoals Koelreuteria of Magnolia 
vormen een uitzondering; hierbij worden niet alle 
takken verwijderd, maar dikkere takken ingekort 
en dunne twijgen weggeknipt. Samengevat zijn 
bomen met een snelle groei, die veelal tot de eer-
ste en tweede grootte behoren, gebaat bij stevige 
snoei bij aanplant.

Snoeien
We kennen diverse vormen van snoei om bomen 
in de stedelijke omgeving te begeleiden. Snoei 
bij aanplant van bomen is beduidend anders dan 
begeleidingssnoei of onderhoudssnoei. Het open 
snoeien van kronen, en daarmee de bevordering 
van uv-instraling in de kroon, moet worden voor-
komen om verdampende effecten te beperken. 
Zowel bij kwekerijmaten als bij verplanting moet 
de snoei zich richten op het beperken van het 
verdampende oppervlak door de boomkroon aan 
de buitenzijde in te nemen. Het gaat hierbij vooral 
om eenjarige twijgen die teruggesnoeid worden. 
De reductie van bladmassa mag rustig 20-25% 
van het totale bladoppervlak bedragen. Uiteraard 
moet de top gehandhaafd blijven; we willen geen 
verminking van het uiterlijk en later extra energie 
moeten stoppen in het opnieuw vormen van een 
topscheut. Deze snoeimethode geldt voor nage-
noeg alle aanplant, waarbij, zoals aangegeven, 
geen snoei noodzakelijk is voor kwetsbare soorten 
die een langzame groei kennen, tenzij de trans-
portmaat daartoe noodzaakt. Naaldbomen zijn al 
helemaal gevoelig voor het achterwege laten van 
snoei of verkeerd snoeien. Geen snoei of uitdun-
nen van de kroon leidt tot een transparante kroon, 
waarbij de oudste naalden als eerste worden afge-
worpen en aan het uiteinde de jongste naalden 
nog aanwezig zijn. Bij deze bomen moet ook weer 
van buiten naar binnen gesnoeid worden.

Alleen in het geval van aanplant geldt wat mij 
betreft het vaak misbruikte gezegde: snoeien doet 
groeien. 

Dezelfde bomen in het derde groeiseizoen.

Gesnoeide platanen, aanplantmaat 18-20, eerste groeiseizoen.

ACHTERGROND

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-7039
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Vergoeding eisende 
slachtoffers van gevallen tak 
uit risicoboom in Zutphen 
krijgen nul op rekest 

Het onderwerp werd in juli en augustus 2017 in 

verschillende media besproken: de zes slachtof-

fers van de afgebroken paardenkastanjetak, die 

in 2015 in Zutphen toeristen verwondde, voelen 

zich niet gehoord. Zij houden de gemeente 

verantwoordelijk voor het ongeval en eisen 

financiële schadevergoeding, maar vinden bij 

de gemeente geen gehoor. Hoe staat het nu met 

deze zaak?

Auteur: Santi Raats

Jaap Verhagen (boombeheerder Zutphen): ‘We hebben aan de 

zorgplicht voldaan’ 
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ACTUEEL

Op een plek waar toeristen stonden te wachten op 
een rondvaartboot, brak op 16 juli 2015 een tak 
af van een paardenkastanje. Van de dertig wach-
tenden raakten er zes (zwaar) gewond. Vijf daar-
van kampen met blijvend letsel. De slachtoffers 
houden de gemeente Zutphen aansprakelijk voor 
nalatigheid en eisen een schadevergoeding, maar 
de gemeente stelt dat zij aan haar zorgplicht heeft 
voldaan. Nu de gedupeerden er met de gemeente 
niet uitkomen, willen zij de zaak bij de rechter 
aankaarten. 

Bovenwettelijke inspanningen 
Volgens groenbeheerder Jaap Verhagen van de 
gemeente Zutphen heeft de gemeente aan haar 
zorgplicht voldaan, ongeacht de uitkomst van de 
aansprakelijkheidsstellingprocedure van de verze-
keraar. 

Verhagen vertelt dat de gemeente de boom in 
kwestie regelmatig controleerde: ‘Wij zaten in 2015 
met onze inspanningen zelfs boven de eisen van 
de zorgplicht, zo lieten ook de bedrijven weten 
die op bomengebied voor ons werkten. We waren 
toen namelijk nog van mening dat we al onze 
bomen elk jaar moesten zien en voerden eenmaal 
per jaar een visuele VTA-controle uit bij alle bomen. 
Niet alleen om te controleren op dubbele toppen, 
plakoksels, gevaarlijke zwammen enzovoort met 
het oog op veiligheid, maar ook om de snoeibe-
hoefte in kaart te brengen. Volgens deze bedrijven 
zie je zelden dat gemeenten zulke intensieve VTA-
cycli aanhouden. Omdat dit niet verplicht is, zien 
we nu nog 20 procent van ons bomenbestand jaar-
lijks, namelijk de attentiebomen. Bij de rest laten 
we elke drie jaar een VTA-controle doen.’

Maatregelen rond risicobomen
Door de kastanjebloedingsziekte verzwakt het 
hout van de boom, dat bij paardenkastanjes 
sowieso al niet bijzonder sterk is. Ook kan de boom 
risicovol worden doordat paddenstoelen, of een 
combinatie van de ziekte en paddenstoelen, pro-
fiteren van zijn verzwakte toestand door kastanje-
bloedingsziekte. 
De paardenkastanje die het letsel veroorzaakte, 
was door Tree-O-Logic bestempeld als risicoboom. 
Kees Flier, eigenaar van en boomtechnisch advi-
seur bij Tree-O-Logic, legt uit waarom de gemeente 
niet direct heeft ingegrepen na deze kwalificatie: 
‘De boom was weliswaar aangemerkt als risico-
boom, maar in die categorie slechts als nader-
onderzoekboom en niet als urgente risicoboom of 
noodkapboom.’ 

Bij de VTA-systematiek wordt de eigenaar van een 
‘gewone’ risicoboom geadviseerd om binnen drie 
maanden maatregelen te nemen. Pas wanneer er 
tijdens de VTA-controle acuut gevaar is waargeno-
men, bijvoorbeeld door dood hout, kroondelen die 
boven de rijbaan of het fietspad hangen of breuk-
lijnen op de stam, wordt de boom aangemerkt als 
urgente risicoboom of noodkapboom. Dan is het 
volgens de VTA-systematiek vereist dat er direct 
wordt ingegrepen door snoei, kap of – indien er 
niet direct maatregelen genomen kunnen worden 
– veiligstellen van de gevarenzone door afzetting 
en waarschuwingsborden. 

Flier gaat verder: ‘De paardenkastanje was echter 
niet beoordeeld als acuut gevaarlijk. Wél was vast-
gesteld dat er risico bestond: er waren meerdere 
symptomen van kastanjebloedingsziekte waarge-
nomen die breukrisico opleverden. Ook waren er 
zwammen aangetroffen. Maar omdat er visueel 
geen acuut gevaar was waargenomen, kreeg de 
gemeente het advies om de boom binnen drie 
maanden veilig te stellen.’

Oplostermijn verstreken
De tak is echter afgebroken nadat de termijn van 
drie maanden was verstreken. Toch was de uit-
komst van de aansprakelijkheidsstelling klaarblij-
kelijk dat dit niet betekent dat de gemeente haar 
zorgplicht heeft verzuimd. ‘De gemeente heeft dan 
kunnen aantonen dat zij de boom regelmatig heeft 
gecontroleerd en dat zij het hele boombeheer 
rond boomveiligheid goed heeft georganiseerd’, 
aldus Flier. ‘Wanneer een rechter hierover moet 
oordelen, zal deze voor nader onderzoek mogelijk 
ook niet kijken naar de exacte termijn van drie 

4 min. leestijd

Herman Wevers, Alles over Groenbeheer: ‘We kunnen hiervan 

leren dat een boom nooit honderd procent veilig is.’

De oplostermijn van  

drie maanden was  

verstreken

LeTSeLSCHAde-expeRT 
AAN HeT wOORd
De gemeente Zutphen en verzekeraar 
Achmea vinden dat de paardenkastanje 
‘voldoende’ en ‘grondig’ is gecontroleerd. 
Paul Knoester, de letselschade-expert die het 
opneemt voor een van de slachtoffers, liet 
eerder in de media weten: ‘Er zaten zwam-
men in de boom en er was al een stuk uit 
gebroken. Hoeveel aanwijzingen heb je nog 
nodig om in te grijpen?’ 
Knoester wil verder niet reageren op de 
inhoud van dit artikel. Wel laat hij weten: ‘Ik 
sta op het punt om de gemeente Zutphen en 
verzekeraar Achmea in rechte te betrekken. 
Op dit moment wil ik de ontwikkelingen nog 
even afwachten voordat ik mij uitlaat over 
deze kwestie.’ 

Jaap Verhagen, boombeheerder gemeente Zutphen





maanden, maar de zaak beschouwen vanuit de 
vraag of de gemeente verantwoordelijk heeft 
gehandeld.’ ‘We zagen deze paardenkastanje elk 
jaar, omdat hij kastanjebloedingsziekte heeft. We 
kunnen aantonen dat we een hands-on aanpak 
hanteren bij risicobomen. Zo hadden we kort voor-
dat de paardenkastanjetak naar beneden viel, een 
zieke boom met acuut risico in Barneveld, elders 
in de gemeente, direct gekapt’, aldus Verhagen. 
Volgens de boombeheerder heeft de gemeente 
dan ook puur pech gehad en was de takbreuk niet 
te voorzien.

Impact op het groenteam
Ondanks de claim dat er aan de zorgplicht is 
voldaan, is het bomenteam van de gemeente 
Zutphen aangeslagen door de gevolgen van de 
takbreuk. ‘Wij vinden het verschrikkelijk wat er 
is gebeurd’, zegt Verhagen. ‘Ik spreek niet alleen 
namens het boombeheer, maar ook namens de 
twee werkleiders die begaan zijn met hun wijken 
en de bewoners. Zij waren erg aangeslagen door 
het ongeval. Vlak na de takbreuk kregen we in de 
gemeente te maken met de augustusstorm van 
2015. Terwijl de schrik er nog flink in zat door het 

ongeval bij de paardenkastanje, heeft het groen-
team na deze storm het hele weekend van vroeg 
tot laat doorgewerkt. Hieruit blijkt wel hoe groot 
de impact van de gevallen tak bij het team was.’

Grote pech
Daarnaast wil Verhagen realistisch blijven. ‘We 
moeten in ogenschouw nemen dat een boom een 
levend iets is. Sommige zaken kun je werkelijk niet 
voorzien.’

ACTUEEL

ONdANkS VTA-CONTROLe IS eeN BOOM NOOIT HONdeRd pROCeNT VeILIG
Bomenexpert Herman Wevers van Alles over Groenbeheer: ‘Ik ken de ins en outs van deze casus 
niet. Over het algemeen geldt: als alle VTA-controles goed zijn uitgevoerd, initiatief is genomen tot 
nader onderzoek indien dat nodig is gebleken vanwege gevonden gebreken, en aangetoond kan 
worden dat alles is gedaan om de zorgplicht te vervullen, heeft men te maken met pech als er zich 
dan toch een ongeluk voordoet of schade wordt aangericht door een boom. VTA-controles van 
bomen dragen weliswaar aantoonbaar bij aan de verlaging van het aantal ongelukken en schades, 
maar het risico dat bomen met zich meebrengen wordt niet honderd procent weggenomen; het 
wordt verkleind. Het kan voorkomen dat een tak uitbreekt door een secundaire aantaster zoals 
oesterzwam, die niet altijd zichtbaar is van buitenaf, maar wel razendsnel kan toeslaan. Ook andere 
vruchtlichamen in bomen kunnen risicovolle verborgen gebreken vormen. Je kunt nooit zeggen 
dat een boom helemaal veilig is. Zelfs bij windstil weer in een droge periode kan er spontaan een 
tak uit een boom breken. Het risico is klein, maar het is er wél.’
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Aansprakelijk voor tak die 
uit risicoboom breekt?
De relevante juridische vraag is: heeft de gemeente goed voor haar boom 
gezorgd?

de zomervakantie was op donderdag 15 juli 2015 voor een groot deel van Nederland net begonnen, toen in Zutphen een grote tak van een paarden-

kastanje viel. dit was opvallend omdat het een zonnige, windstille dag was. de boom stond naast de locatie waar toeristen kunnen wachten op de 

fluisterboot over de Berkel en de grachten van Zutphen. daar stonden op dat moment 30 mensen te wachten. Zes personen moesten met ernstig letsel 

naar het ziekenhuis. Vijf daarvan hebben blijvend letsel opgelopen en moeten in sommige gevallen tot op de dag van vandaag revalideren of zitten nog 

in een proces van operaties. deze zaak kreeg veel aandacht van de pers1. de boom is eigendom van de gemeente.

Auteur: Jilles van Zinderen, Bomenrecht.nl

Voor de slachtoffers is de gebeurtenis natuur-
lijk dramatisch en de eerste gedachte is dat de 
gemeente hun (letsel)schade moet vergoeden. Het 
was immers haar boom die een tak verloor. Maar 
zo vanzelfsprekend is die aansprakelijkheid niet. 
Het uitgangspunt in Nederland is dat iedereen 
zijn eigen schade draagt tenzij een ander voor 
vergoeding daarvan kan worden aangesproken. In 
een geval als in Zutphen is het dan de vraag of de 
gemeente goed voor haar boom heeft gezorgd; 
heeft zij voldaan aan haar zorgplicht? Als je niet 
voldoet aan je zorgplicht, kan dat een onrechtma-
tige daad zijn.

Onrechtmatige daad
Wat zegt de wet? In artikel 6:162 van het Burgerlijk 
Wetboek (BW) is de onrechtmatige daad als volgt 
gedefinieerd: een inbreuk op een recht; een doen 
of nalaten in strijd met de wettelijke plicht; een 
doen of nalaten in strijd met hetgeen volgens 
ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer 
betaamt. Bij bomen gaat het dan bijna altijd over 
de zorgplicht: wanneer een boomeigenaar niet vol-
doet aan de op hem of haar rustende zorgplicht, 
is dat een nalaten van voldoende zorg en dat is in 
strijd met wat in het maatschappelijk verkeer beta-
melijk is en dus onrechtmatig. 

Invulling van de zorgplicht
Boomeigenaren en slachtoffers zoals in Zutphen 
houden zich terecht bezig met de vraag: wanneer 
voldoet een boomeigenaar aan de zorgplicht? 
Welke zorg aan een boom mag er van een boomei-
genaar worden verwacht? Uit eerdere uitspraken 
van rechtbanken in Nederland is naar voren geko-
men dat een boom regulier en regelmatig moet 
worden onderhouden en regelmatig moet worden 
gecontroleerd2. Meestal gaat de discussie over de 
controle. Op welke wijze en hoe vaak gecontro-
leerd moet worden, is afhankelijk van de omstan-
digheden van het specifieke geval. In beginsel kan 

1. https://www.ad.nl/binnenland/slachtoffers-gebroken-tak-willen-geld-zien-van-zutphen~abb56c76/

2. Bijvoorbeeld: ECLI:NL:RBARN:2011:BV1587
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worden volstaan met een visuele, uitwendige con-
trole door een bekwaam controleur die (in het ste-
delijk gebied) minimaal eens per drie jaar plaats-
vindt. Wanneer de boom op een plaats staat waar-
bij is te voorzien dat er bij omvallen, stambreuk 
of uitbreken van een tak aanzienlijke schade kan 
ontstaan, is er sprake van verhoogde zorgplicht. 
Een dergelijke boom zal minstens jaarlijks moeten 
worden gecontroleerd en behoeft misschien extra 
onderhoud. En dan is er nog de onderzoeksplicht. 
Iedereen zal begrijpen dat er iets moet gebeuren 
wanneer je bij de visuele controle een gebrek 
constateert; vaak is dat een nader onderzoek. Maar 
die plicht tot nader onderzoek kan ook ontstaan 
door andere aanwijzingen. Wanneer je als boomei-
genaar bijvoorbeeld weet of behoort te weten dat 
onder een bepaald type bomen een ziekte heerst 
die kan leiden tot gevaarlijke consequenties, ook 
zonder vanaf de grond visueel waarneembare 
gebreken, is er meer controle nodig dan alleen die 
visuele. 

Schadevergoeding
Als vaststaat dat een boomeigenaar onvoldoende 
gezorgd heeft voor zijn boom, dan is er sprake van 
een onrechtmatige daad. Maar wil het slachtoffer 
de schade vergoed zien, dan moet er aan nog vier 
eisen worden voldaan. Zo moet de onrechtmatige 
daad de boomeigenaar ook verweten kunnen 
worden. Vanzelfsprekend moet er schade zijn. 
Verder moet er een causaal verband tussen het 
nalaten van de vereiste zorg en de schade bestaan. 
Ten slotte moet er sprake zijn van relativiteit: de 
overtreden rechtsregel moet ook bedoeld zijn 
om de schade van het slachtoffer te voorkomen. 
Belangrijk om zich te realiseren is dat het slachtof-
fer al deze criteria zal moeten stellen en als het 
nodig is, ook moet bewijzen bij de rechter, als hij of 
zij de geleden schade vergoed wil zien.

Zutphen
In Zutphen stelt de gemeente dat zij goed voor 
deze specifieke boom heeft gezorgd. De boom was 
regulier onderhouden en visueel gecontroleerd, 
aldus de gemeente. Naar aanleiding van de visuele 
controle was de boom weliswaar aangemerkt als 
risicoboom, maar het gevreesde gevaar was een 
stambreuk. Blijkbaar waren er geen visuele gebre-
ken waar te nemen die vrees voor takbreuk ople-
verden. Twee maanden voor het ongeval was al 
besloten dat deze risicoboom geveld zou moeten 
worden. De slachtoffers op hun beurt stellen dat 
het aanmerken van de boom als risicoboom ertoe 
had moeten leiden dat de boom nader onderzocht 
zou worden, bijvoorbeeld met een hoogwerker. Of 
dat laatste juist is, is maar de vraag. 

Nader onderzoek is in beginsel alleen nodig als 
de visuele controle onvoldoende zekerheid geeft 
over de aard en de omvang van het waargenomen 
gebrek. Soms kan het bij een risicoboom voldoen-
de zijn om bijvoorbeeld veiligheidssnoei uit te voe-
ren. Nader onderzoek is dan niet nodig. Wanneer 
een boomveiligheidscontroleur een gebrek waar-
neemt dat uitsluitend een risico tot stambreuk 
met zich meebrengt en er geen andere visuele 
gebreken zichtbaar zijn, moet de boomeigenaar 
de acties nemen die het veiligheidsrisico van dat 
gebrek verminderen of wegnemen. De eigenaar 
hoeft de boom niet meteen ook nog nader te 
controleren op takbreuk of stabiliteit. Takbreuk is in 
zo’n geval niet te voorzien. 

Hoe zit dat dan in Zutphen? Het is niet uitgesloten 
dat er een zorgvuldig uitgevoerde controle heeft 
plaatsgevonden, waarbij het visueel zichtbare 
gebrek reden was om de boom binnen een zekere 
periode te vellen wegens een potentieel risico 
op stambreuk, terwijl er tegelijkertijd geen enkel 
waarneembaar gebrek bestond dat aanleiding gaf 
om aan te nemen dat er ook nog een tak uit zou 
kunnen breken. Als er dan toch onverwacht een 
tak uitbreekt, is de boomeigenaar niet aansprake-
lijk voor de schade als gevolg daarvan. Dat klinkt 
misschien onrechtvaardig voor de slachtoffers, 
maar vergelijk het met de situatie dat er bij een 
boomveiligheidscontrole helemaal geen gebrek 
waarneembaar is. Ook dan had de tak eruit kun-
nen vallen en ook dan was de boomeigenaar niet 
aansprakelijk geweest. Hij had dan voldaan aan 
zijn zorgplicht, waardoor er geen onrechtmatige 
daad was. De gemeente kan gevaar dat niet is te 
voorzien ook niet voorkomen, en dat hoeft ze ook 
niet te doen. Iedere boom brengt namelijk per 
definitie een zeker risico met zich mee en de enige 
manier om elk risico uit te sluiten is het weghalen 
van alle bomen.

Deze theoretische exercitie moet nog wel naast 
de feiten in Zutphen worden gelegd. Veel details 
van deze zaak zijn mij niet bekend. De slachtof-
fers moeten zich wat mij betreft afvragen of de 
boomveiligheidscontroleur zijn werk wel goed 
heeft uitgevoerd. Heeft hij wel alle gebreken aan 
de boom gezien en onderkend? En heeft hij wel 
de juiste conclusies getrokken bij het geconsta-
teerde gebrek? Mogelijk was het risico op takbreuk 
immers wel te voorzien en kan een andere deskun-
dige dat bevestigen. Maar er kunnen ook vragen 
gesteld worden bij de boomeigenaar. Die moet 
immers handelen naar aanleiding van het rapport 
en het advies van de controleur. Is het rapport wel 
op de juiste wijze geïnterpreteerd, is het advies van 

de controleur wel juist opgevolgd? 
Een lastige hobbel voor de slachtoffers is het feit 
dat de bewijslast bij hen rust. Dat betekent dat de 
slachtoffers moeten bewijzen dat de boom wel 
degelijk uitwendig waarneembare gebreken had 
en dat vaststelling van die gebreken had moeten 
leiden tot verwijdering van de betreffende tak of 
de gehele boom, voorafgaand aan het noodlottige 
ongeval. Vaak is zulk bewijs moeilijk te leveren, 
omdat na een dergelijk ongeval de resten van de 
boom meestal snel worden opgeruimd. Is de situa-
tie dan onvoldoende vastgelegd, bijvoorbeeld met 
foto’s of filmmateriaal, dan kunnen de slachtoffers 
zomaar met lege handen komen te staan omdat ze 
een bewijsprobleem hebben. 

Iedereen leeft mee met slachtoffers van een onge-
val zoals dat in Zutphen. Maar in de rechtspraak 
is al meermaals aangegeven dat het geen goede 
zaak is als boomeigenaren te snel aangesproken 
kunnen worden voor schade veroorzaakt door 
hun bomen3. Als de boomeigenaar werkelijk iets 
verweten kan worden, moeten de slachtoffers 
natuurlijk niet in de kou blijven staan. Maar als 
aansprakelijkheid te snel wordt aangenomen, zou 
dat kunnen leiden tot een onwenselijke stortvloed 
aan claims voor schade door bomen en op allerlei 
andere gebieden. Tegelijkertijd kan dit als gevolg 
hebben dat boomeigenaren alle bomen met een 
vlekje uit voorzorg gaan vellen. Beide gevolgen 
vinden onze hoogste rechters in ieder geval een 
onwenselijke zaak, hoe tragisch dat ook voor de 
slachtoffers kan zijn. 

Mr. Jilles van Zinderen 
(jilles.vanzinderen@manzlegal.nl) is advocaat 
bij Bomenrecht.nl en MANZ Legal en is 
gespecialiseerd in conflicten over bomen.

3. ECLI:NL:PHR:2013:19 samen met ECLI:NL:HR:2013:102

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-7041



22 6 - 2017

De grondradar 

Een grondradar is een innovatieve techniek in het boomtechnisch onderzoek die kan worden  

ingezet om de beworteling van bomen te bestuderen. Het grote voordeel is dat het een non- 

destructieve methode is waarbij de bodem niet wordt verstoord, en er dus geen schade optreedt 

aan het wortelgestel, kabels of leidingen.      

 Auteur: Dr. Wendy Batenburg, wetenschappelijk onderzoeker bij Terra Nostra

Al jaren geleden werd de grondradar in het boom-
onderzoek geïntroduceerd. Doordat er een gebrek 
was aan makkelijk te begrijpen meetresultaten, is 
de hoopvolle techniek altijd in de proefsfeer blijven 
hangen. Doordat de data-analyse van de grond-
radar is verfijnd én de geproduceerde weergaves 
begrijpelijk zijn geworden, kan deze technologie 
nu goed toegepast worden in het boomonderzoek. 
Het inzichtelijk maken van het wortelgestel van 
een boom is de meest gebruikte toepassing. 

De grondradar is een geofysische techniek, die 
doorgaans gebruikt wordt om op een niet-destruc-
tieve manier ondergrondse objecten te vinden. Het 
apparaat wordt veel toegepast in de civiele tech-
niek, maar ook in de archeologie en het leger. Het 
gebruikt elektromagnetische golven om objecten 
zichtbaar te maken. De grondradar zendt hoog- 
frequente radiogolven uit; deze worden gereflec-
teerd door water, wortels en metalen. Een antenne 
ontvangt deze gereflecteerde signalen en ze 

worden geregistreerd door het meetprogramma. 
Hierdoor kan de exacte locatie en diepte van 
wortels worden vastgesteld. Wortels bevatten veel 
vocht waardoor de radarpulsen worden  
gereflecteerd; vervolgens worden ze opgepikt door 
de grondradar. Op dezelfde manier kunnen de 
verschillende lagen in een bodemprofiel zichtbaar 
gemaakt worden. Het voordeel van deze techniek 
is dat de bodem niet wordt verstoord en er geen 
schade optreedt aan het wortelgestel, kabels of  
leidingen. Daarnaast geeft de grondradar een  
completer beeld van het wortelgestel dan een 
proefsleuf of boring, aangezien de grondradar  
een continu profiel van de bodem vastlegt. 

De grondradar is bevestigd onder een soort buggy 
en maakt direct contact met het oppervlak van de 
meetlocatie. Via een tablet wordt de grondradar 
bediend. Afhankelijk van het oppervlak waarop 
gemeten wordt, de bodemsoort en het vocht-
gehalte wordt een specifieke instelling gekozen.  

Het wortelgestel van een boom kan geheel of 
gedeeltelijk in kaart worden gebracht aan de 
hand van lijnvormige scans, boogvormige scans of 
cirkelvormige scans. De scans worden zorgvuldig 
uitgezet en in kaart gebracht, zodat de resultaten 
zo nauwkeurig mogelijk kunnen worden geana-
lyseerd en matchen met de exacte locatie van de 
wortels. Onder elk soort oppervlak kan gemeten 
worden, of het nu verharding, asfalt of gras is; de 
instellingen worden hierop afgestemd. Er bestaan 
verschillende zendantennes voor de grondradar: 
hoe hoger de frequentie, hoe kleiner de wortels die 
de grond-radar detecteert. Bij een hogere frequen-
tie wordt de scandiepte wel beperkter.  
De gangbare grondradarantennes zijn de 400 MHz- 
en 900 MHz-antenne. Terra Nostra heeft beide 
antennes in haar bezit. De 400 MHz-antenne heeft 
een bereik tot maximaal 2,0 à 2,5 meter diepte; 
voor de 900 MHz-antenne is dit 1,0 meter diepte. 
De 400 MHz-antenne detecteert wortels vanaf circa 
1,5-2,0 centimeter; de 900 MHz-antenne heeft een 

Weergave van het wortelgestel van bovenstaande boom. 
T geeft de locatie van de boom aan. Het rode gebied geeft 
intensieve beworteling aan.

Deze technologie kan nu goed toegepast worden  

in het boomonderzoek
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hogere resolutie en detecteert wortels met een 
diameter vanaf circa 1,0 centimeter. 

Sinds begin 2016 is er software beschikbaar die de 
in het veld opgenomen ruwe data analyseert en 
filtert op de aanwezigheid van wortels. Brokken 
klei en metalen reflecteren anders dan wortels en 
worden handmatig geselecteerd en verwijderd uit 
de dataset. Per locatie worden er meerdere scans 
uitgevoerd, waarna de resultaten kunnen worden 
gevisualiseerd in 2D figuren. Van de gezamenlijke 
scans worden de gedetecteerde wortels weerge-
geven in een bovenaanzicht met onderverdeling 
in drie dieptezones, waarin zowel de locatie van 
de wortels als de dichtheid van het wortelgestel 
kan worden weergegeven. Meerdere boogvormige 
of cirkelvormige scans kunnen worden vertaald 
naar een 3D visualisatie. Verder kan de locatie van 
wortels worden gevisualiseerd in een virtuele lijn, 
waarin de locatie van wortels vanaf het startpunt 
van de lijn is ingetekend. De wortellocaties met 
scanlijnen kunnen worden gebruikt in CAD-
tekeningen en GIS-kaarten. 

Het testen van de grondradar
De grondradar is uitvoerig getest door Terra 
Nostra. In samenwerking met Sharon Hosegood 
Associates uit Engeland en de ontwikkelaar van de 
grondradar voor boomwortels uit Amerika is de 
grondradar op twee locaties in Nederland getest. 
Sharon Hosegood Associates is een boomtech-
nisch adviesbureau, dat veel ervaring heeft met 
het gebruik van de grondradar bij boomtechnisch 
onderzoek. In Engeland werd het adviesbureau 
bekend door zijn grondradaronderzoek bij een van 
de Burghley-eiken van 440 jaar oud, in een uitzen-
ding van het BBC-programma Britain beneath your 
feet. 

Een van de doelen van de testen was om te kijken 
of de resultaten van de grondradar overeen-

komen met de aanwezigheid van boomwortels 
in de bodem. Daarnaast worden de resultaten 
van de testen gebruikt om de software verder te 
ontwikkelen, zodat in de toekomst ook worteldikte 
geanalyseerd kan worden. 

Tijdens de proef werden eerst cirkelvormige of 
lijnvormige scans uitgevoerd, afhankelijk van wat 
de locatie toeliet. Vervolgens werden op een aantal 
locaties van de scanlijnen proefsleuven gemaakt 
door een zuigwagen in combinatie met de air 
spade, om het wortelgestel zo min mogelijk te 
beschadigen. De locatie en dikte van de aanwezige 
wortels in de proefsleuven werden nauwkeurig 
opgemeten en vastgelegd en gecorreleerd aan de 
resultaten van de scans met de grondradar.

In februari 2016 werd de eerste proef uitgevoerd 
in Uden bij een Amerikaanse eik. In augustus 2016 
werd de tweede proef uitgevoerd in Utrecht bij 
meerdere bomen, waaronder een zilveresdoorn als 
solitaire boom in een gazon, twee vleugelnoten 
als boomgroep in een gazon en een iep ter hoogte 
van een trottoir. Uit beide testen bleek dat de 
grondradar de locatie en diepte van de beworte-
ling zeer nauwkeurig weergeeft. De resultaten zijn 
zeer belangrijk voor de verdere ontwikkeling van 
de software, waarbij nu hard gewerkt wordt om 
worteldikte inzichtelijk te maken. De resultaten 
van een van de testen zijn gepresenteerd op het 
internationale congres ‘Trees, People and the Built 
Environment III’ in Engeland in april 2017. 

Toepassing
De grondradar is breed inzetbaar bij de voorbe-
reiding van projecten waarbij de exacte ligging  
van wortels van belang is. De analyse van de 
radarbeelden kan worden gebruikt om de moge-
lijkheden en beperkingen van een project weer te 
geven. Dit is bijvoorbeeld een bewortelingsonder-
zoek, wanneer opdruk van de verharding optreedt 

of wanneer de beworteling in boomsubstraat, 
doorgaans niet goed doordringbaar, onderzocht 
moet worden. Ook bij bomeneffectanalyses (BEA) 
kan de grondradar van grote waarde zijn, omdat in 
korte tijd bij een groot aantal bomen de beworte-
ling bekeken kan worden. Dit in tegenstelling tot 
de proefsleuf, die meestal alleen steekproefsgewijs 
ingezet wordt bij een BEA. Daarnaast is de grond-
radar ook inzetbaar bij een verplantbaarheids-
onderzoek, schadetaxatie en het monitoren van 
wortelgroei. Het is duidelijk dat de grondradar voor 
vele soorten wortelonderzoeken ingezet kan  
worden en dat de techniek eindelijk in staat is 
gebleken om een eenvoudige weergave te  
produceren die voor iedereen begrijpelijk is. 

3D weergave van een circulaire grondradarmeting.

Het maken van de validatiesleuven tijdens de grond- 
radarproef in Utrecht.

Locatie en worteldimensies werden nauwkeurig vastgelegd tijdens de grondradarproef in Utrecht.
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Velling van bomen; 
de adviescommissie bomen

Soms wil het college B&W niet zelf of door een ambtenaar, feiten rond een velling verzamelen en belangen afwegen, maar laat zij zich adviseren door 

een commissie. Dat kan advies op de aanvraag tot omgevingsvergunning (ovg) zijn of op velling van een gemeentelijke boom die zonder ovg geveld 

mag worden.  

Auteur:  mr. A.V.K. Goudzwaard

Velverbod en beleidsregel
Met een velverbod in de Algemene plaatselijke 
verordening of Bomenverordening (APV/BVO) is 
het werk van de commissie redelijk overzichtelijk. 
De adviescommissie is ingesteld door het college 
om haar te adviseren en werkt volgens de regels 
van de APV/BVO. Verder gebruikt zij de vaste 
gedragsregel van het college, die meestal in een 
beleidsregel met onderliggende beoordelingscri-
teria als in artikel 1:3 lid 4 Algemene wet bestuurs-
recht (Awb) is vastgelegd. De belanghebbende kan 
op het besluit van het college bezwaar indienen 
en bij de bestuursrechter beroep instellen. Is niet 

gewerkt volgens de beleidsregel en/of schort het 
aan onafhankelijkheid, onpartijdigheid, integriteit 
van de commissie en is daardoor de ovg onrecht-
matig tot stand gekomen of slecht voorbereid, dan 
strandt de ovg na de bezwarencommissie of later 
bij de rechter. Kortom de burger kan als hij belang-
hebbende is, wat in de melk brokkelen. Vindt een 
gemeenteraad dit alles voor het vellen van haar 
eigen bomen te veel heisa, dan maakt men die 
regels niet. Gemeentelijke bomen mogen dan 
voortaan zonder omgevingsvergunning worden 
geveld. 

Geen velverbod maar ‘beleid’
Nu staat voor al het handelen van het college 
als het ware een titel. Is het bestuursrechtelijk 
handelen (omgevingsvergunning voor vellen), 
privaatrechtelijk handelen (contract afsluiten met 
boomdeskundige) of feitelijk handelen (vellen van 
bomen)? Is er geen velverbod APV/BVO dan is de 
beslissing om bomen te vellen mogelijk ‘feitelijk 
handelen’.   Slechts bestuursrechtelijk handelen 
kan – in beginsel- bij de bestuursrechter terecht 
komen. Op feitelijk handelen staat geen bezwaar 
of beroep open. De burger heeft daarbij in begin-
sel dus niets in te brengen. Dat is in het kader van 

De Houtwallencommissie, de Bomencommissie. Afweging rond gemeentelijk 

groen transparanter; of juist eenvoudiger; gemeentelijke bomenkap zonder 

rompslomp…?
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rechtsbescherming, meebeslissen over de eigen 
leefomgeving en de wens tot burgerparticipatie, 
niet ideaal. Afschaffen van een velverbod is moge-
lijk niet ter bevordering van democratie. Want waar 
is het belang/rechtsbescherming van de burger op 
zijn leefomgeving, dan nog geborgd?  
Het bestuur stelt dan soms dat dit via ‘beleid’ 
gebeurt. Want dan is er toch een vastlegging van 
een vaste wijze van handelen en dat zou gelijk zijn 
aan het afhandelen van een aanvraag tot omge-
vingsvergunning. En het is veel eenvoudiger. Maar 
is dat werkelijk zo?  

Beleid
Eerst maar eens over dat ‘beleid’. Een beleidsregel 
van artikel 1:3 lid 4 Awb is in de ogen van de rech-
ter ‘recht’. En daar kan dus een beroep op worden 
gedaan in een procedure rond een omgevings-
vergunning. Maar zonder velverbod APV/BVO is 
er geen omgevingsvergunning nodig. De term 
‘beleid’ is hier niet op zijn plaats. Het college stelt 
voor de wijze van afweging m.i. geen beleidsregel 
op, maar een ‘interne werkinstructie’ waar zij zich 
aan bindt.  Volgens deze instructie wordt dan een 
bomenklacht afgehandeld of een beslissing geno-
men over velling voor bijvoorbeeld bestrating, 
reconstructie of ruimtelijke ontwikkeling. Die bin-
ding kan hard nodig zijn, want ook dit soort beslis-
singen horen afgehandeld te worden op grond van 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 

Gedegen werkinstructie op velverzoeken
Het vellen van bomen zonder verplichting tot ovg, 
is ‘feitelijk handelen’. De beslissing over de bomen-
klacht of velling hoort echter ook dan genomen te 
worden volgens een aantal ‘algemene beginselen 
van behoorlijk bestuur’. Zo moet een klacht/aan-
vraag velling zorgvuldig onderzocht worden, mag 
de beslissing niet willekeurig worden genomen, er 
mag geen misbruik van bevoegdheid zijn en gelij-
ke gevallen worden gelijk behandeld. Belangen 
moeten op evenredigheid worden afgewogen. In 
al die gevallen geldt dat de burger op deze feite-
lijke beslissing – in beginsel- toegang heeft tot de 
burgerlijke rechter of een Ombudsman. De werkin-
structie voor de commissie is dan een basis waarop 
teruggevallen kan worden. 

Hoe, wat, wie?
De interne werkinstructie kan er eigenlijk hetzelfde 
uitzien als de beleidsregel die gemaakt is voor 
beoordeling op grond van de APV/BVO. Sterker 
nog: de werkinstructie kan sterk lijken op de regels 
van de APV/BVO met daarbij de beleidsregel. Ook 
deze werkinstructie moet namelijk aangeven op 
welke vellingen en dus welke bomen de commissie 

adviseert. En voorkomen dat de commissie zich 
schuldig maakt aan willekeur. Neem daarvoor een 
minimale stamdiameter-maat voor bomen, een 
minimale oppervlaktemaat voor lintbegroeiingen 
en/of selecteer aangewezen gebieden waar de 
commissie advies op uitbrengt et cetera. Probeer in 
het kader van werkbaarheid niet te kleine maten te 
kiezen. Wijs bijzondere structuren aan. Vermijd dat 
niet-bijzondere straatbomen voor de commissie 
komen. Tip: laat de werkinstructie opstellen door 
een beleidsmaker op dit onderwerp en stuur niet 
een commissie onvoorbereid ‘zelf op pad’. Want 
een goede werkinstructie is een ‘vervanging’ van 
het velverbod in de APV/BVO.
Dan: wie is bij de commissie ‘ontvankelijk’? Iedere 
inwoner? Neem liever de burger die woont bin-
nen 100 meter of zicht heeft binnen 200 meter 
en rechtspersonen die algemene of collectieve 
belangen behartigen en feitelijke werkzaamheden 
daarvoor uitvoeren. Is het ook reëel dat de burger 
iets over de boom kan inbrengen als hij niet wordt 
geschaad door het vellen (relativiteit)? Bepaal daar 
ook iets over in de werkinstructie. 

Waarmee, waarover?
De commissie kan betrokkenen horen. Dan is het 
wel zaak dat de commissie weet waar het aan 
moet toetsen. Nu er geen velverbod in APV/BVO 
staat, suggereert dit dat er een lichte bescherming 
op de bomen is? Oftewel: wanneer wordt vel-
ling geweigerd? De werkinstructie vermeldt deze 
weigeringsgronden en geeft daartoe beoorde-
lingscriteria. Want anders weigert de commissie 
willekeurig. Weigeringsgronden kunnen waarden 
zijn zoals natuur, landschap, cultuurhistorie, eco-
logie, recreatie, beeldbepalendheid, dendrologie. 
Ook de toewijzingsgronden horen een plaats te 
krijgen, zoals het beoordelen van overlast. Zoek 
daarbij zoveel mogelijk aansluiting bij de recht-
spraak over onrechtmatige hinder van artikel 5:37 
Burgerlijk Wetboek. Want de klacht kan later bij 
de burgerlijke rechter terechtkomen en dan moet 
de beslissing standhouden. Zonlichtontneming, 
mosvorming, blad/bloesem/vruchtval zijn mogelijk 
geen onrechtmatige hinder. Een velling toewijzen 
op de leeftijd van de aanvrager is not-done. Stel 
de vragen strak en aan de hand van de werkin-
structie. Vragen naar hoe de klager zijn buren bij 
de klacht heeft betrokken, naar zijn sociale cohesie 
met de buurt of zoiets dergelijks hoort daar niet 
bij. Bedenk ook dat onrechtmatige hinder een 
zelfstandige klacht is. Is sprake echt van onrecht-
matige hinder, dan zal de burgerlijke rechter er niet 
vanuit gaan dat de buurt het met de velling eens 
moet zijn.  
Zorg voor een strakke regie bij het horen. 

Buurtgerichten zijn niet de bedoeling. Blijf binnen 
het kader van de werkinstructie. 

Merites
Commissieleden zullen de bovenstaande waarden 
goed moeten onderkennen. Hierop kunnen de 
commissieleden worden uitgezocht. Denk aan 
een ecoloog, landschapsarchitect, persoon uit 
Historische kring, dendroloog, boomveiligheids-
deskundige etc.  Daarbij zijn onpartijdigheid, onaf-
hankelijkheid, integriteit en deskundigheid nodig. 
Soms wordt een plaatselijke stichting die opkomt 
voor bomen, gevraagd zitting te nemen. Die is wel 
deskundig, onafhankelijk, maar niet onpartijdig. 
Bovendien is die stichting juist een ‘belangheb-
bende’. Zittend in de commissie, kan zo’n stichting 
in de voorliggende kwestie, m.i. niet meer als 
betrokkene inspraak hebben. Het is beter om een 
dergelijke stichting te horen als betrokkene en het 
relaas mee te laten wegen bij het eindoordeel. 

Hoelang
Bepaal ook de termen van inbreng van stukken etc. 
Stel ook een termijn aan het eindadvies en wijze 
van bekendmaking. 

Mr. Kitty 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.

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-7043
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Drie bijzondere bomen kleuren 
Boom Inspyratie Dag
Op donderdag 26 oktober 2017 organiseren de vakbladen Boomzorg, Stad+Groen en Boom in Business voor de zevende keer de Boom Innovatie Dag. 

Vanwege het thema Bomen Inspyreren Mensen én vanwege de locatie, het Ebben Inspyrium in Cuijk, werd dit evenement eenmalig omgedoopt tot Boom 

Inspyratie Dag. Dit jaar waren er drie kanshebbers om te worden verkozen tot dé Inspyratieboom van 2017: de Chinese vernisboom 

(Koelreuteria paniculata), de zevenzonenboom (Heptacodium miconioides) en de tamme kastanje (Castanea sativa).

Auteur: Santi Raats en Guus van Rijswijck

De inspiratiebomen op de afgelopen 
Boominnovatiedag zorgden voor de juiste stimu-
lans bij verschillende deelnemers aan de verkiezing 
tot Inspyratieboom 2017. Drie opmerkelijke bomen 
op drie locaties streden dit jaar om deze titel. De 
Chinese vernisboom (Rinze Hofman en Patrick 
Spiegeler) staat in Voorschoten, de zevenzonen-
boom (Henk Schuitemaker) bevindt zich op een 
daktuin in Amsterdam, terwijl we de tamme kas-
tanje (Peter Spijker) in Arnhem vinden. Een korte 
impressie.

BOOM 1: CHInESE VErnISBOOM 
(‘KoElrEutErIa’)
rinze Hofman is boomverzorger bij werk-
organisatie Duivenvoorden, het ambtelijk 
samenwerkingsverband tussen de gemeenten 
Voorschoten en Wassenaar. Dit jaar dragen hij 
en zijn beheerder Patrick Spiegeler Koelreuteria 
paniculata voor. De boom staat in nederland 
bekend als Chinese vernisboom, maar ook als 
lampionboom, blazenboom, gele zeepboom 
en zelfs als goudenregenboom. Zijn Latijnse 

benaming dankt hij aan zijn ontdekker, de 
Duitse bioloog Joseph Koelreuter, die de boom 
in de achttiende eeuw uit China naar Europa 
bracht. De soortnaam paniculata verwijst naar 
de pluimvormige bloeiwijze. De boom staat pal 
naast het raam van hun kantoor in het gemeen-
tehuis.

Vernisboom spreekt letterlijk tot de verbeelding
‘Je kunt je bij al deze benamingen wel een voor-
stelling maken’, zo verklaart groendienstmedewer-
ker Rinze Hofman zijn voorkeur voor deze inspira-
tieboom. ‘De benaming goudenregen heeft hij te 
danken aan zijn bloemen, die de vorm hebben van 
lange, gele pluimen. De naam lampionboom dankt 
hij aan de lampionvormige vruchten die hij vanuit 
de bloemen ontwikkelt. Dit zijn de zaaddozen. 
Het is vooral een boom met veel sierwaarde. Wij 
vinden Koelreuteria paniculata zo bijzonder, omdat 
zijn bloempluimen pas bloeien in juli, augustus of 
zelfs september. Wanneer je de boom van dicht-
bij bekijkt, zie je dat het samengesteld oneven 
geveerd blad met zijn diepgekartelde rand heel 

decoratief is. Het jonge voorjaarsblad loopt rood-
groen uit en wordt naarmate het voorjaar vordert 
gewoon groen. Ook de gele tot oranje herfstkleur 
van het blad mag er zijn. De volwassen Koelreuteria 
paniculata heeft een brede, bolle kroon. Ik heb 
gelezen dat Koelreuteria in warme oorden zelfs een 
invasieve soort kan worden. Maar hier hoeven we 
in Nederland niet bang voor te zijn.’ 

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

op twaalf: tien staan er op redelijk beschutte loca-
ties in straten en lanen en één staat bij een bejaar-
dentehuis. Spiegeler legt uit: ‘We streven naar meer 
biodiversiteit in Voorschoten. Dat kan; de politieke 
wind staat gunstig en er wordt niet bezuinigd op 
groen.’ 

Alles overleefd in de patio
De Koelreuteria paniculata waarmee Hofman en 
Spiegeler op de foto gaan, is een onvolgroeid 
exemplaar, dat in 1988 door de toenmalige groen-
beheerder Kees de Geus is aangeplant na de 
uitbreiding van het gemeentehuis in Voorschoten. 
Het is meer een struik dan een boom. De stand-
plaats, een patio van vier bij vier meter, heeft daar 
ongetwijfeld toe bijgedragen. 
De boom staat er ondanks de krapte goed bij. 
Hij heeft al heel wat herinrichtingen van de 
patio overleefd en is blijven staan terwijl andere 
beplanting in de loop van de jaren de wijk moest 
nemen, waaronder wild woekerende bamboe, 
een waterelementje, winterharde Fuchsia en Acer 
palmatum. ‘Qua eisen is Koelreuteria makkelijk’, 
verklaart Hofman. ‘Hij heeft een enigszins losse 
en vooral goed doorlatende bodem nodig. Wij 
zitten op een strandwal in Voorschoten, dus dat is 
ideaal. Verder past hij prima in ons klimaat, want 

hij kan vorst tot min 15 graden Celsius aan. Een 
beetje beschutting kan hij wel waarderen, zeker als 
jonge boom. Je moet hem dus niet vol in de wind 
zetten langs een doorgaande weg. Hij wordt dan 
trouwens kapotgereden door het verkeer, want hij 
wordt niet hoog genoeg. Hier in de patio staat hij 
wat dat betreft ideaal.’

Beter niet snoeien
De boom is zijn doel wel een beetje voorbijge-
schoten, letterlijk: de takken steken boven de 
omringende platte daken uit en dus zijn de lampi-
ondoosjes niet zichtbaar van dichtbij. ‘We hebben 
erover nagedacht hem te snoeien’, zegt Hofman, 
‘maar snoeien wordt afgeraden bij Koelreuteria. Het 
sponsachtige merghout schijnt vatbaar te zijn voor 
zwamaantasting. Maar in Voorschoten staat ook 
een Koelreuteria in de voortuin van een particulier, 
die met regelmaat al zijn takken afzaagt. De boom 
staat er nog steeds goed bij, dus kennelijk kan 
terugsnoeien ook goed gaan.’
‘Het exemplaar hier in de patio van het gemeen-
tehuis kan echter nog wel even blijven staan’, zegt 
Spiegeler, ‘want Koelreuteria is geen snelle groeier 
en blijft compact. Hij oogt als een meerstammige 
struik. Als zodanig is hij dan ook goed toepasbaar.’

BOOM 2: ZEVEnZOnEnBOOM 
(‘HEptaCodIuM MoConIoIdEs’)
Henk Schuitemaker, landschapsarchitect en 
één van de eigenaren van VlugP Stedebouw 
en landschapsarchitectuur, heeft de tweede 
Inspyratieboom, Heptacodium miconioides 
oftewel zevenzonenboom, toegepast in een 
ontwerp voor een daktuin op de Zuidas in 
Amsterdam. ‘Hij inspireert me door de prachti-
ge geurige bloei en vruchtdracht tot laat in het 
najaar, wat echt bijzonder is in nederland.’

Heptacodium miconioides is familie van de 
Caprifoliaceae, de kamperfoelieachtigen. Het is 
een nog vrij onbekende bladverliezende sier-
heester, alhoewel hij al in 1907 is ontdekt door 
Amerikaanse dendrologen tijdens een expeditie 
naar het Chinese berggebied. Zij namen echter 
alleen gedroogde monsters mee en deze verdwe-
nen in het archief. Pas in 1980 vond er opnieuw 
een expeditie plaats naar China, waarna zaden van 
Heptacodium miconioides werden meegenomen 
en in cultuur werden gebracht. Schuitemaker 
weet te vertellen: ‘Als je Heptacodium miconioides 
opkweekt, bloeit hij blijkbaar pas na een paar jaar. 
In 1986 werd er een aangeplant in het arboretum 
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‘De Chinese vernisboom behaagt de burger het hele jaar door’.
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in Wageningen, maar die bleef de eerste jaren 
onopgemerkt. Vandaar dat men pas later dacht: 
wat is hij eigenlijk mooi!’ 

Verwarrende naam
Er kan wat verwarring ontstaan over de naam 
zevenzonenboom. Waar verwijst ‘zonen’ naar? 
Uit de Engelse vertaling wordt men niet veel wij-
zer: seven son flower. In elk geval is duidelijk dat 
‘zeven’ verwijst naar het aantal bloemen dat de 
botanicus in kwestie aantrof per bloemenkrans 
van Heptacodium miconioides: hepta betekent 
zeven. ‘Maar daar is wat misgegaan’, verklaart 
Schuitemaker. ‘De bloemen komen voor in aantal-
len van zes.’
De landschapsarchitect gaat verder: ‘De soort 
wordt sinds de jaren tachtig gekweekt. In het 
arboretum van Wageningen staat één van de eerst 
geplante exemplaren. Ze zijn nu overal verkrijgbaar 
bij de grote kwekers, heb ik gezien. Langzaamaan 
verschijnen ze nu ook in de openbare ruimte. Ze 
zijn heel makkelijk om toe te passen. Wel houdt 
hij van een doorlatende vochthoudende grond en 
van zon om het beste tot bloei te kunnen komen, 
alhoewel hij ook in halfschaduw kan staan. Hij 
hoort niet in verharding, maar in een ruim plant-
vak. Hij is in elk geval zeer winterhard en er zijn 
nog geen problemen geconstateerd op het gebied 
van ziekten en plagen.’

Snoeivormen
Er zijn veel verschillende snoeivormen mogelijk 
met Heptacodium miconioides. ‘Dat is een voordeel 

bij het ontwerpen.’ Schuitemaker geeft toe: ‘Het is 
een boom waar je van moet houden. Het lijkt mis-
schien een beetje alsof hij een rommelig uiterlijk 
heeft, maar hij is vooral karakteristiek. Hij past 
goed als solitair in een park of als aandachtstrek-
ker in een binnentuin, parktuin of daktuin. Ik heb 
hem in ons ontwerp voor de Amsterdamse daktuin 
tussen een judasboom, een honingboom en een 
winterbloeiende kers staan. In de stad kan hij 
ook prima aarden, omdat hij een open structuur 
heeft. Men wil in de stad vaak geen dichte kronen, 
omdat dit dichte schaduwen werpt en men de 
beperkte ruimte juist open en licht wil houden. 
Met Heptacodium miconioides kan men doorkijkjes 
creëren, wat de sociale veiligheid ten goede komt.’

Exoten
Schuitemaker vindt exoten een prima toepassing 
in stedelijk gebied. De landschapsarchitect somt 
de voordelen op van exoten in de stad: ‘Ze passen 
vaak beter in het stadsklimaat, waar het meestal 
een paar graden warmer is dan in het buitenge-
bied. Door hun aparte kenmerken zorgen ze voor 
veel belevingswaarde op een klein oppervlak. 
Door verschillende soorten af te wisselen, kun je 
bijna het hele jaar door zorgen dat er iets aparts te 
bewonderen is. En je kunt genoeg exoten uitkiezen 
die ook nog eens ecologisch verantwoord zijn. 
Heptacodium miconioides is een prima drachtplant 
voor hommels, bijen en vlinders.’

BOOM 3: TAMME KASTAnJE 
(‘CastanEa satIva’)
Peter Spijker, boomtechnisch adviseur bij 
Treevision boomtechnisch ingenieursbu-
reau, woont in Arnhem. Daar fietst hij vaak 
langs de ‘poortwachters’, drie eeuwenoude 
tamme kastanjes (Castanea sativa) die bij de 
ingang van het park Gulden Bodem aan de 
Zijpendaalseweg staan. Ze vormen de derde 
nominatie voor de inspiratieboom 2017.

De tamme kastanjes hebben een stamomtrek 
van respectievelijk 7,54 meter, 7,28 meter en 4,78 
meter en zijn achtereenvolgens 26 meter, 26 meter 
en 18,80 meter hoog. De dikste van de drie poort-
wachters is de op één na dikste tamme kastanje 
van Nederland. Ze dateren uit de periode rond 
1650. ‘Ik ben op een studiereis in Engeland ver-
liefd geworden op de tamme kastanje. Ik zag daar 
onder andere in het Fredville Park diverse super-
grote exemplaren, waaronder één volledig afge-
storven, maar zo duurzaam dat er in geen tijden 
een tak van afgebroken leek te zijn. Het was een 
prachtig kaal skelet, hoewel ik ze natuurlijk liever in 
blakende gezondheid zie’, aldus Spijker. 

De romeinen
Als Spijker de drie tamme kastanjes laat zien, is het 
een zonnige dag, waarop de bloeiende kastanjes 
hun witte bloemetjes fel laten stralen in het licht. 
‘De tamme kastanje is niet inheems, maar komt 
hier al zo lang voor dat je hem bijna als inheems 
kunt beschouwen. Voor de ijstijd kwamen ze al 

‘Het lijkt misschien een beetje alsof de zevenzonenboom een rommelig uiterlijk heeft, maar hij is vooral karakteristiek’.
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voor in Nederland. Maar de Romeinen hebben ze 
op grote schaal meegenomen uit het zuiden. Zij 
plantten ze aan vanwege de eetbare kastanjes. Na 
de Romeinen verwilderde de boomsoort en bleef 
hij aangeplant worden.’

Historie
De tamme kastanjes staan in het park Gulden 
Bodem. Spijker vertelt over de geschiedenis: ‘De 
parknaam is afkomstig van de ondergrond, het 
voedingrijke löss. In 1650 werd aan de overkant 
van de weg huis Zypendaal gebouwd. Dit landhuis 
werd ruim 100 jaar later, in 1760, weer afgebro-
ken, waarna op dezelfde plek het huidige Huis 
Zypendaal werd gebouwd. Pas daarna werden de 
tuinen aangelegd in Engelse landschapsstijl. De 
bomen dateren vermoedelijk van rond 1650, toen 
het eerste huis werd gebouwd. Het is niet bekend 
of deze drie reuzen zijn aangeplant als poortwach-
ters, en ook niet of destijds de ingang van het park 
zich hier bevond’, vertelt Spijker. 

Toepassing
De tamme kastanje is niet de ideale straatboom, 

omdat hij verharding slecht verdraagt. ‘Wel zijn het 
prachtige parkbomen en zouden er hier veel meer 
mogen worden aangeplant. Hij prefereert een 
redelijk rijke, enigszins vochtige bodem, maar ver-
draagt ook droogte en moet op latere leeftijd licht 
en ruimte hebben. De boom kent geen specifieke 
aantastingen of plagen in Nederland; in Noord-
Amerika en Italië heerst wel kastanjepest. Hij gedijt 
goed in zachte winters en warme zomers. Met de 
klimaatverandering heeft hij in Nederland dus een 
gouden toekomst.’

Begeleiding nodig in aftakelingsfase
De drie tamme kastanjes kunnen volgens Spijker 
nog honderden jaren mee. ‘Het is eigenlijk een 
mooi systeem, dat een boom aangetast wordt en 
hol als hij ouder wordt. Daardoor blijft hij langer 
staan en breekt er hooguit hier en daar een tak 
uit. Als de boom massief zou blijven en zou door-
groeien, zou hij eerder in zijn geheel omvallen. 
Het is wel belangrijk dat de drie tamme kastanjes 
worden begeleid in hun aftakelingsfase. Ik zou 
aanraden om de groeiplaatsen af te zetten, zodat 
ze niet meer betreden kunnen worden, en de 

bodem regelmatig met voeding aan te vullen. In 
een later stadium van het verouderingsproces 
zullen er takken uit breken, omdat de kroon te 
kolossaal wordt. Dan moet de kroon worden inge-
nomen. Hij loopt dan wel weer uit, maar zal nooit 
meer zo groot worden als in de kracht van zijn 
leven. Van nature wordt hij van lieverlee steeds 
kleiner. Boomverzorgers zullen hem in de toekomst 
kunnen helpen door hem compacter te maken. 
Uiteindelijk zal er vanwege te veel gewicht of rot-
ting een top afbreken; dan is de boom nog minder 
dan half zo hoog. Maar de secundaire kroon heeft 
ook nog groeikracht in zich. Hoe oud deze bomen 
onder de beste omstandigheden kunnen worden, 
weet ik niet. Maar de oudste tamme kastanje in 
Tortworth in Engeland wordt geschat op 800 tot 
1100 jaar oud, dus er is veel mogelijk.’
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‘Goed dat de tamme kastanje hol is; als hij massief zou doorgroeien, zou hij eerder in zijn geheel omvallen’.
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www.Boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-7044
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Drie prikkelende projecten 
tijdens Boom Inspyratie Dag
Op donderdag 26 oktober 2017 organiseren de vakbladen Boomzorg, Stad+Groen en Boom in Business voor de zevende keer de Boom Innovatie Dag. 

Vanwege het thema Bomen Inspyreren Mensen én vanwege de locatie, het Ebben Inspyrium in Cuijk, is dit evenement eenmalig omgedoopt tot  

Boom Inspyratie Dag. De volgende genomineerde inspiratieprojecten komen er aan bod: het Witte Lint in Zutphen, het Bomencarré in Amsterdam en 

het Maanproject in Heerlen.

Auteurs: Santi Raats en Guus van Rijswijck

Het jaar 2017 kent drie uitzonderlijke boom-
projecten, die alle drie op hun eigen manier 
bijzonder zijn. Het gaat daarbij om een kunstwerk 
van bomen die een wit lint moeten gaan vormen, 
een bomencarré met 32 jongvolwassen moseiken 
op een centrumeiland en een groeiplaatsinrichting 
met een ingenieus watersysteem. Een kort  
overzicht van drie prikkelende projecten.

PROJECT 1: BOMEnrIJEn VAn HET 
WITTE LInT VOrMEn KunSTWErK
Het eerste inspiratieproject is het Witte Lint 

van Boomkwekerij udenhout. Boomkwekerij 
udenhout kweekte voor de provincie 
Gelderland Crataegus persimilis 'Splendens' 
op voor het traject tussen Zutphen en Eefde. 
Vaarkamp BV uit Ede plantte 1177 meidoorns 
aan weerzijden van de n348, die samen een wit 
lint moeten gaan vormen. Medio juni werden 
de geplante bomen, die in een hellingshoek van 
50 graden staan, opgeleverd.

Op het moment dat Boomkwekerij Udenhout de 
aanbesteding voor de 1300 meidoorns binnenhaal-

de, waarvan 1177 voor aanplant en de rest voor 
inboet), had het bedrijf nog geen ervaring met het 
kweken van schuine bomen. Thomas de Ruiter:  
‘De grootste uitdaging was om de bomen te  
buigen. Crataegus-hout is stug. Ook waren ze bij 
aanplant volgens de eisen in het bestek al 12-14 
cm in omtrek op 1 meter hoogte; dan is het een 
uitdaging om de boom in de goede vorm te  
krijgen. We hebben gewacht tot de bomen in blad 
kwamen, zodat we de stam beter konden buigen. 
We hadden twee man nodig om de bocht erin te 
werken.’
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7 min. leestijd

Het witte stadsgezicht van Zutphen
Alle meidoorns werden door Boomkwekerij 
Udenhout naar de locatie getransporteerd. 
Vaarkamp BV uit Ede plantte de bomen volgens 
de tekening: voor granieten sokkels, die als sie-
relement op 15 centimeter afstand van de bomen 
staan. Ook werd de plantafstand aangepast aan 
twee trajecten op de N348, waar respectievelijk  
50 km per uur en 80 km per uur mag worden gere-
den, zodat de plantafstand even groot lijkt voor de 
autobestuurder. De Ruiter: ‘De bomenrijen vormen 
eigenlijk een kunstwerk. Het “witte lint” is een ver-
wijzing naar het witte stadsgezicht van Zutphen, 
waar de witte huizen en de stadsmuur van afstand 
zichtbaar zijn. Ook is het een kleine knipoog naar 
de oude vlechthagen van meidoorns, die men er 
vroeger overal in het landschap zag.’ 

Proefaanplant 
Jaco Jacobs van Vaarkamp BV, het bedrijf dat in zes 
weken tijd de aanplant van alle 1177 meidoorns 
uitvoerde en tot 2023 verantwoordelijk is voor de 
nazorg, vertelt: ‘Het was een hele uitdaging.  
We hadden nog nooit schuine bomen op een dijk 
aangeplant in zo’n grote hoeveelheid. Het werk 
werd uitgevoerd in november 2016, maar omdat 
alles nieuw was, hebben we begin 2015 al een  
aantal proefbomen op locatie geplant.’

Beginnen met lichte kroon 
Tot 2023 is het de taak van Vaarkamp BV om  
het stamschot te verwijderen en te snoeien.  
‘De kunstenaars en ontwerpers zien het liefste dat 
de kroon zo breed mogelijk wordt. Maar de eerste 
jaren moeten we de kroon vooral licht houden, 
want de stam moet zich nog ontwikkelen’, aldus 
Jacobs. ‘De kroon gaat een contragewicht vormen 

door de grote hellingshoek. Daarom moet de 
stam voldoende draagkracht hebben. Ik denk dat 
het beeld over vijf tot tien jaar wel is bereikt, en 
dan staat er ook heel wat. We kregen veel posi-
tieve reacties toen we aan het aanplanten waren. 
Natuurlijk zijn er ook altijd critici die schuine 
bomen niks vinden en al helemaal niet als kunst 
zien, maar ach…’

‘De grootste uitdaging bij 

het kweken van schuine 

bomen voor het project 

het Witte Lint was om de 

bomen te buigen’
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Het centrumeiland van IJburg is een nieuw stuk 
land in Amsterdam met ruimte voor 1100 tot 1500 
woningen. Het bomencarré, een vierhoek van  
41 x 41 meter met moeraseiken in slagorde, is een 
park op dit eiland. Het ligt tussen de bebouwing 
en naast een internationale (HWA-)school, waarbij 
het maaiveld van het bomencarré op maar liefst 
5,5 m boven NAP ligt. Het gehele centrumeiland 
wordt gebouwd volgens het zogeheten rainproof-
concept. Daarbij wordt overtollig regenwater niet 
via de riolen afgevoerd en wordt de omgeving 
bestand gemaakt tegen de steeds vaker voor-
komende hoosbuien.

Eerst groen, dan grijs
Dirk Doornenbal, directeur van de Nationale 
Bomenbank, vertelt over de planning van het 
bomencarré binnen het totale Centrumeiland-
project: ‘De aanleg van het bomencarré ging voor-
af aan de bouw van de huizen en de school.  
Dat is bijzonder te noemen, omdat de groeninrich-
ting meestal als laatste plaatsvindt. De gemeente 
vindt het groen zo belangrijk binnen dit project, 
dat ze de bewoners al direct wil laten genieten van 
het beeld zodra ze hun woning betrekken.’

Tijdelijke windbreker
Het bomencarré ligt op een hoger gelegen plein. 
De bomen die zijn aangeplant, zijn reeds jongvol-
wassen en hebben een stamomvang van 50 tot 
60 cm om snel het eindbeeld te kunnen bereiken. 
Onder de bomen ligt een speelgazon, dat ook door 
bewoners gebruikt kan worden voor kleine evene-
menten. De rand van het carré is circa 1 m breed 
en vormt een zitvlak van 41 x 41 m. Op den duur 
worden er van deze keermuur wellicht natuurste-
nen banken gemaakt. Althans, dat is de ambitie 
van de gemeente. Omdat de bebouwing pas over 
een aantal jaar klaar is en de bomen op het eiland 
vol in de wind staan, staat rond de moeraseiken 
een tijdelijke windbreker van haagbeuk, linde en 
iep; in totaal 26 exemplaren. Omdat het maaiveld 
5,5 m boven NAP ligt en er geen hangwaterprofiel 
aanwezig is, maken de bomen gebruik van een 
watersysteem dat ook functioneert als water-
berging.

Vochtregulatiesysteem/waterberging
Om de bomen van water te voorzien, zal hemel-
water worden opgevangen vanaf het dak van de 
naastgelegen school, die overigens pas in 2019 

wordt gebouwd. Doornenbal: ‘In het carré is voor 
de waterberging gebruikgemaakt van het zoge-
naamde Permavoid capillair irrigatiesysteem (PCIS) 
van TGS, met een hoogte van 8,5 cm, dat op 1 m 
diepte onder de laag bomenzand ligt. Hiermee 
wordt een kunstmatige grondwaterspiegel gecre-
eerd. Het hemelwater komt uit in een put waarin 
vuil kan bezinken en die bij piekbelasting dient als 
overstort. De put staat in rechtstreekse verbinding 
met de PCIS-vloer en wisselt daarmee water uit, 
omdat het communicerende vaten zijn. Door mid-
del van sensoren in het systeem en in het bomen-
zand monitoren wij op afstand de hoogte van het 
waterpeil en het vochtgehalte van de bodem, maar 
in principe betreft het hier een natuurlijk systeem 
dat zichzelf reguleert.’ 

Onderhoud
De Nationale Bomenbank onderhoudt het bomen-
carré tot en met 2022. ‘We monitoren het vocht- 
en zuurstofgehalte en de ontwikkeling van de 
wortels, maar ook de ontwikkeling van de bomen 
bovengronds.’ Er is een tijdelijk computergestuurd 
beregeningssysteem aangelegd om de grasmat te 
laten aanslaan.

PROJECT 2: BOMEnCArré OP IJBurG
Het tweede project, ‘Bomencarré op IJburg’, werd in mei  
van dit jaar opgeleverd door de nationale Bomenbank.  
Het bestaat uit 32 jongvolwassen moseiken, die in een  
kwadraatopstelling op het opgespoten Centrumeiland van 
IJburg in Amsterdam zijn geplaatst. Een van de uitdagingen 
bij dit project was om een schijngrondwaterspiegel te  
creëren voor de bomen, die met hun maaiveld 5,5 meter 
boven nAP uitstijgen.

‘Bij het vochtregulatiesysteem  

van het bomencarré op IJburg  

gaat het om een natuurlijk  

systeem dat zichzelf reguleert’
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PROJECT 3: GrOEIPLAATSInrICHTInG 
MAAnKWArTIEr In HEErLEn
Het derde inspiratieproject is de groeiplaats-
inrichting van het Heerlense Maankwartier. 
De afgelopen jaren hebben TGS, de 
gemeente Heerlen en engineer Antea Group 
de groeiplaats voor vijf honingbomen van 
Boomkwekerij Lappen voorbereid en ingericht. 
Op een van de daken van het Maankwartier in 
Heerlen maken de bomen op het dak gebruik 
van een watermanagementsysteem dat water 
vasthoudt, irrigeert en eventueel overschot bij 
piekbuien rustig van het dak afvoert. 

Na de sluiting van de mijnen kampte Heerlen met 
een slechte reputatie in de omgeving van het 
stationsgebied. In 2002 ontwikkelde de gemeente 
een plan om het stationsgebied opnieuw in te 
richten. Het gebied ging vanaf 2012 op de schop; 
het werk zal eind 2018 afgerond worden. Erwin van 
Herwijnen, groeiplaatsspecialist van TGS, die het 
watermanagementsysteem mee heeft ontwikkeld: 
‘Het 1300 m2 grote dek van het Maanplein is in de 
afgelopen zeven jaren van een probleemstuk tot 
een prachtig hightech systeem omgetoverd: alles 
op dit plein functioneert op basis van  
zwaartekracht.’

rolverdeling
Het technische ontwerp en de ontwikkeling 
van het watermanagementsysteem kwamen 
tot stand door een samenwerking tussen de 
gemeente Heerlen, engineer Antea Group (toen 
Oranjewoud) en systeemleverancier TGS/Drain 
Products. De Nationale Bomenbank nam het plan-
ten, verankeren en de nazorg van vijf Sophora’s 
van Boomkwekerij Lappen (maat 80-90) voor zijn 
rekening.

Civieltechnisch ingenieur Antoine Sijstermans van 
Antea Group was vanaf het begin betrokken bij 
de voorbereiding van het werk: ‘De aanbesteding 

voor het project vond al plaats in 2003. Ik ben toen 
door de gemeente Heerlen aangesteld als project-
leider en belast met de engineering op basis van 
het ontwerp. Het ontwerp is verzorgd door Michel 
Huisman; hij is geboren en getogen in Heerlen 
en kunstenaar van beroep. Samen met Jo Heuts 
van de gemeente Heerlen en met Ron van Raam 
en Erwin van Herwijnen van TGS (Tree Ground 
Solutions) hebben we de voorbereiding van het 
dak verzorgd bij het projectbureau Maankwartier. 
Peter Kleijnen nam tweeënhalf jaar geleden bij de 
gemeente het stokje van Jo Heuts over voor de 
voorbereiding en realisatie.’ 

Een deel van het Maankwartier is al gereed, een 
aantal winkels is open en de bewoners zijn al in de 
huizen getrokken. Eind 2018 wordt het gehele  
project afgerond en worden de interwijk- 
verbinding, het treinstation, diverse commerciële 
bedrijven en de horeca geopend.

Transparantie
Kunstenaar Huisman wilde transparante bomen en 
heeft voor de honingboom gekozen. Sijstermans: 
‘De honingbomen zijn nu al 12 meter hoog en 
zullen uiteindelijk zo’n 15 meter hoog worden. 
Daarmee is het gewenste eindbeeld van de kun-
stenaar direct al goed te zien. In combinatie met 
de stijl van de gebouwen in het Maankwartier lijkt 
het alsof dit gebied al jaren een deel van Heerlen 
is. Door de transparante kronen blijft er toch een 
mooi zicht op de bebouwde omgeving, die veel 
prachtige details heeft.’

Watermanagementsysteem
Heerlen koos na een brainstorm voor een vocht-
regulatiesysteem en waterbergingssysteem in 
één, dat bestaat uit Permavoid-kratjes over het 
hele plein, gelegd op een waterdichte folie. Van 
Herwijnen beschrijft: ‘In de kunststof units kunnen 
we tijdens een piekbui maximaal 8,5 cm water 
opvangen, waarvan we 5 cm vasthouden voor de 

bomen. Door middel van capillaire conen kun-
nen we een schijngrondwaterspiegel creëren: de 
conen zuigen het water omhoog naar een speciaal 
geotextieldoek, dat over alle Permavoid-units heen 
ligt. Dit doek verspreidt het opgezogen water 
horizontaal, waardoor het kan worden opgezogen 
door de bomengrond die erboven ligt. Zodra het 
water wordt opgenomen door de bomengrond en 
wordt opgeslagen in de terp, is het vrij beschikbaar 
voor de bomen. Zo ontstaan er perfecte groei-
plaatsomstandigheden voor de boom. 

Op het 1300 m2 grote dak zijn vijf kolken gesitu-
eerd, die elk corresponderen met een reservoir 
onder de verharding op het dak. Elke boom 
heeft een reservoir van minimaal 4000 liter water. 
Daarnaast hebben de terpen ook het vermogen 
om een grote hoeveelheid water te bergen, zodat 
er genoeg water aanwezig is om droge perioden te 
overbruggen. Bij iedere bui zal het systeem zichzelf 
weer vullen. Bij een hoosbui werkt het systeem 
als watermanager en wordt het overtollige regen-
water geleidelijk afgevoerd langs de zijkant van 
het gebouw.’

nazorg
De conditie van de vijf honingbomen is zeer goed 
te noemen en ze hebben weinig last van ver-
plantstress, volgens Van Herwijnen. ‘Aan de bedek-
king, grootte en kleur van de bomen is niet te zien 
dat ze nog maar vijf maanden op het plein staan.  
Ik vind het plein met zijn open karakter en de 
karakteristieke, transparante bomen nu al een  
succes.’

‘Het 1300 m2 grote dek van 

 het Maanplein is in de  

afgelopen zeven jaren van 

een probleemstuk  

omgetoverd tot een  

prachtig hightech systeem’

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-7045
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ArJAn POSTMA 
KEyNOTE SPEAKER 

    
     

   60 jaar Boomfeestdag
           

           Bom
en Verbinden 2017

   
   

    
 

ONE TREE PER CHILD



Programma

Op donderdag 26 oktober 2017 organiseren de vakbladen Boomzorg, Stad+Groen en 

Boom in Business voor de zevende keer de Boom Innovatie Dag. Vanwege het thema 

Bomen Inspyreren Mensen én vanwege de locatie, het Ebben Inspyrium in Cuijk, is 

dit evenement eenmalig omgedoopt tot Boom Inspyratie Dag.

Peter Derksen 
Dagvoorzitter

09:30   Ontvangst: thema ‘Bomen Inspyreren Mensen’

10:15   Opening Boom Inspyratie Dag door dagvoorzitter Peter Derksen 

  Welkomstwoord Toon Ebben, directeur Boomkwekerij Ebben 

10:20   Inspyratieproject: Het Witte Lint, Lessons Learned, door Ingrid van Frankenhuyzen 

10:40  Inspyratieboom: Castanea sativa oftewel tamme kastanje, door Peter Spijker (Treevision)

10:50  Inspyratieproject: Bomencarré op het Centrumeiland van IJburg, door 

  stedenbouwkundige Herman Zonderland

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

12:00  Ton Hermanussen: De levende Brug, zoektocht naar een brug uit bomen

12:20  Inspyratieboom Koelreuteria paniculata, door Wilfred Molenkamp 

12:30   Inspyratieboom Heptacodium miconioides, door landschapsarchitect Henk Schuitemaker 

  van VLUGP

12:40 - 14:00 Demonstraties en proeven en kleine lunch

14:00 - 14:15  Inspyratieproject: Maanproject in Heerlen, Bomen dragen een plein, door kunstenaar 

  Michel Huisman

14.15 - 14.40 Arjan Postma, boswachter en tv-persoonlijkheid: Bomen Inspyreren Mensen

14:40 - 14:50 uitreiking/bekendmaking van de winnende Inspyratieboom en het winnende    

  Inspyratieproject 

15:00 - 16:00  Demonstraties en proeven en afsluitende borrel
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Arjan Postma
Freelanceboswachter

Ton Hermanussen
Bos- en Natuurbeheer

TV-PErSOOnLIJKHEID ArJAn POSTMA: 
BOMEn InSPyrErEn MEnSEn

Arjan Postma noemt zichzelf freelanceboswachter en is als geen 
ander in staat om mensen te inspyreren als het gaat om natuur. Zijn 
presentatie zal zich richten op de plaats die bomen innemen in de 
openbare ruimte. 

DE LEVEnDE BruG, ZOEKTOCHT nAAr EEn BruG uIT 
BOMEn, DOOr TOn HErMAnuSSEn

Als we denken aan bomen denken we vaak alleen aan bomen langs 
wegen. Ton Hermanussen stelde zich de vraag of het mogelijk is om 
bomen als bruggen in te zetten. Zijn zoektocht leverde geen kant-en-klare 
blauwdruk op,  maar wel een inspyrerende manier om met bomen om 
te gaan. 

DOnderdag 26 oktober

Peter Derksen, directeur Stichting nationale Boomfeestdag, dagvoorzitter
 Peter is al jaren het gezicht van de Boomfeestdag. De Stichting viert dit jaar haar 
60-jarig jubileum: miljoenen kinderen hebben ruim 10 miljoen bomen geplant!
Vanaf dit jaar worden gemeentes, planopstellers en –voorbereiders opgeroepen 
om kinderen van basisscholen uit te nodigen voor de uitvoering van 
groenprojecten in de openbare ruimte. De kinderen worden hierdoor meer 
betrokken bij hun leefomgeving: belangrijk voor het kind zelf, maar ook voor de 
gemeente. Zinvolle inspyratie voor de dag: ONE TREE PER CHILD.

dag
inspyratie
boom

Locatie
Ebben Inspyrium 

Beerseweg 45 
5431 LB Cuijk

connecting green and infrastructure

InSPyrIuM WALL OF FAME 
Architecten en groenbeheerders wordt 

gevraagd hun eigen Inspyratieproject aan 
te leveren. Deze projecten worden op grote 

borden geprint en opgehangen op de 
Inspyrium Wall of Fame.  
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Peter Spijker (Treevision) 
Castanea sativa oftewel tamme kastanje

Wilfred Molenkamp
Koelreuteria paniculata

Henk Schuitemaker (VLuGP)
Heptacodium miconioides

De tamme kastanje is misschien niet de ideale straatboom omdat hij 
verharding slecht verdraagt. Wel is het een prachtige parkboom en 
zouden er veel meer van mogen worden aangeplant.

Qua eisen is Koelreuteria makkelijk. Hij heeft een enigszins losse en vooral 
goed doorlatende bodem nodig en past prima in ons klimaat, want hij kan 
vorst tot min 15 graden Celsius aan. 

Heptacodium past goed als solitair in een park of als aandachtstrekker in een 
binnentuin, parktuin of daktuin en is de perfecte afwisseling voor de eeuwige krent.

dag
inspyratie
boom

wat is volgens jou de 
inspyratieboom van 2017?

Stem mee!
boominnovatiedag.nl
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Ingrid van 
Frankenhuyzen
Communicatieadviseur

Herman 
Zonderland
Stedenbouwkundige

Michel Huisman
Beeldend kunstenaar

HET WITTE LInT, ‘LESSOnS LEArnED’
Er zijn maar weinig projecten die de afgelopen jaren zo’n negatieve pers hebben 
gehad als Het Witte Lint. Communicatieadviseur en voormalig NRC-journalist 
Ingrid van Frankenhuyzen laat haar licht schijnen over de vraag hoe je als 
groenbeheerder met de pers omgaat.

BOMEnCArré In AMSTErDAM: EErST BOMEn, 
DAn PAS BEBOuWInG 
Bomen worden doorgaans pas geplant als de bebouwing klaar is. Bij het Bomencarré 
op het Centrumeiland van IJburg heeft men dit omgedraaid. De Amsterdamse 
stedenbouwkundige Herman Zonderland legt uit wat de doelstelling is van dit project. 

Voor sponsoring bel: Alberto Palsgraaf, rik Groenewegen of Hein van Iersel op 024-360 2454

MAAnPrOJECT In HEErLEn: BOMEn DrAGEn EEn PLEIn 
Michel Huisman is beeldend kunstenaar, maar vooral bekend als initiatiefnemer 
van het Maanproject in Heerlen. Hij heeft een uitgesproken mening over 
stedenbouw, vooral over de manier waarop bomen inspyrerend kunnen werken 
in de bebouwde omgeving.



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

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

Calculator met ambitie (m/v)

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

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

• Het opstellen van voor- en nacalculaties;

•  Het opstellen van offertes;

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

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

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

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

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

www.nationalebomenbank.nl
Abbekesdoel 22A • Bleskensgraaf

Stichting Groenkeur 

info@groenkeur.nl

www.groenkeur.nl

      @groenkeur

Vakmanschap, duurzaamheid, kwaliteit en garantie.

‘Garantie voor inzet  

vakkundig personeel  

en veilige werksituaties.’

Groenkeur boomverzorging 
Betrouwbaar en veilig
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Bomen over boomprojecten
De mooiste projecten van de afgelopen periode in the spotlights

AAnPLAnT BOMEn HOuTWAL SCHuyTGrAAF In ArnHEM

n de Arnhemse wijk Schuytgraaf heeft Loohorst een groot aantal bomen aangeplant en verplant. Het 
beplantingsplan is opgezet op basis van de Integrale Beplantingsmethode Ruyten (IBR) van Innovirens. 
In de omgeving is de groeiontwikkeling van bestaande vegetatie geïnventariseerd waarna op basis 
van groeicurven de definitieve plantplaats is bepaald op eindbeeld. Het terrein is met een beperkt 
aantal vegetatievormen ingeplant, maar wel direct met forse maten. Hierbij ligt de focus vooral op een 
sneller gerealiseerd eindbeeld. In de 1e fase is een bestaande lindelaan zowel verlengd als hersteld, 
zijn er een aantal struwelen aangelegd en enkele bomen en heesters bij bestaande poelen aange-

AAnPLAnTEn BOMEn KOnInGIn JuLIAnAPLEIn In VAALS

Op en rond het Koningin Julianaplein in Vaals heeft Krinkels 
een aantal bijzondere bomen geplant. Op het plein zelf is een 
Quercus Palustris aangeplant (maat 50-60) en op de toegangs-
weg naar het plein zijn bloklindes Tillia Cordata ‘Böhje’ (ook 
maat 50-60) geplant. Het Plantgat is 3x3x2 meter en gevuld met 
boomsubstraat, waarbij twee beluchtingskokers (geperforeerde 

PVC buis met ommanteling en een diameter van 350 mm) zijn 
aangebracht. Deze zit 2,20 meter in de grond en is gevuld met 
lava 0/32. De boom is ondergronds verankerd. 

Opdrachtgever: gemeente Vaals
Contactgegevens opdrachtgever: www.vaals.nl
Aannemer: Krinkels
Contactpersoon aannemer: Twan Sangers, www.krinkels.nl

plant. Ook zijn er boomgroepen gevormd door het 
verplanten van een 12-tal iepen die in de bestaande 
lindelaan stonden. In de 2e fase zijn langs de toekom-
stige woonwijk ‘aan de weide’ een hakhoutwal met een 
lengte van 800m. aangeplant.
Ook de nazorg wordt door Loohorst uitgevoerd. Er kan 
pas van een  succesvolle aanplant worden gesproken 
als na een aantal groei-jaren is gebleken dat inderdaad 
het gewenste beeld gaat ontstaan. Het water geven is 
cruciaal voor het aanslaan van de bomen in de eerste 
periode na de aanplant. Tegelijk dient te worden voor-
komen dat de boom afhankelijk wordt van het water 
geven. Bemesting wordt op basis vaan maatwerk toe-
gepast. Uitgaande van de soort, de maat, de bodem en 
de feitelijke ontwikkeling van de boom wordt gericht 
bemest met aangepaste meststoffen.

Aanneemsom:  € 230.000
Opdrachtgever: Gemeente Arnhem
Contactpersoon opdrachtgever: F. Willemen,
www.arnhem.nl 
Architect: Innovirens
Contactpersoon architect: P. Miltenburg/  
M. Grasveld, www.innovirens.nl
Aannemer: Loohorst Landscaping
Contactpersoon aannemer: Reinald van Ommeren, 
Buitenbrinkweg 51, 3853 LV Ermelo, 0341-494769
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AAnPLAnT BOMEn OP 
BEGrAAFPLAATS KOnInGSVArEn In 
ErMELO

De gemeentelijke begraafplaats 
Koningsvaren van Ermelo bestaat dit jaar 
100 jaar. Op deze begraafplaats staat een 
gevarieerd assortiment aan bomen. Naast 
diverse soorten eiken, staan er bijzondere 
soorten zoals doodsbeenderenboom, 
judasboom, geelhout, sneeuwklokjes-
boom, zakdoekjesboom, Japanse witte 
den en parasolden. 
In de winter van 2017 heeft Loohorst 
Landscaping dit assortiment bomen nog 
verder mogen uitbreiden door er onder 
andere meerdere bijzondere soorten eiken 
te planten, waaronder  Quercus warei 
‘Regal Prince’, de Quercus cerris ‘Wodan’ en 
de Quercus rhysophylla ‘Maya’. Daarnaast 
hebben ook andere boomsoorten zoals de 
Eucommia ulmoides, de Cercidiphyllum 
japonicum en de Fagus sylvatica 'Purpurea 
Tricolor' een mooie plek in het geheel 
gekregen. Naast de aanplant verzorgd 
Loohorst ook de meerjarige verzorging.  
Hierbinnen valt het water geven, bemes-
ten, snoeien en de controle op de bomen, 
hierdoor zijn er minimale zorgen voor de 
klant. LooHorst verzorgd op deze wijze al 
jarenlang vele bomen voor de gemeente 
Ermelo. 

Door vrijwilligers van De Stichting Natuur- 
en MilieuPlatform Ermelo zijn de bomen 
en coniferen op de begraafplaats verder 
op naam gebracht, geregistreerd en 
beschreven met de wetenschappelijke 
en Nederlandse benaming. De stichting 
heeft onlangs een wandelrouteboekje uit-
gebracht met hierin een beschrijving van 
ruim 100 soorten  bomen en coniferen, 
en ook over de 100 jarige historie van de 
begraafplaats. Het gebied heeft de sfeer 
van een gedenkpark met oude (boom)
beplanting. Vooral het oorspronkelijke 
deel heeft een bijzonder ontwerp. In de 
contouren van de begraafplaats is de 
vorm van een kathedraal terug te vinden. 
In 2014 is door Loohorst Landscaping 
de kinderbegraafplaats aangelegd met 
kindergraven. Een speciale plek voor het 
begraven van immature. Ook verzorgd 
Loohorst  Landscaping al jaren het regu-
liere onderhoud op de begraafplaats.

Opdrachtgever: gemeente Ermelo
Contactpersoon opdrachtgever: Peter 
van der Velde, Gemeente Ermelo, team 
projectrealisatie,  
Peter van der Velde, telefoonnummer: 
0341 567241
Aannemer: Loohorst Landscaping
Contactpersoon aannemer: Evert van Tol, 
Buitenbrinkweg 51, 3853LV Ermelo

PROJECTEN

PLAATSEn WOrTELWErInGSSCHErM In DuInEn VAn 
CADZAnD

Wie wel eens naar het strand is geweest, ken het vast wel; het 
zanderige heuvellandschap wordt doorgaans afgewisseld met 
struikgewas. De bekendste struik in de Nederlandse duinen kennen 
we als de ‘Duindoorn’. Deze struik veroorzaakt scheuren en hobbels 
in fietspaden, waardoor fietsen door de duinen een gevaarlijke 
onderneming wordt met kans op lelijk vallen. Een doorn in het 
oog voor fietsend Nederland.  Het herstellen van dit asfalt is tijdro-
vend omdat de paden door mooi natuurgebied lopen en het erg 
kostbaar wordt om dit probleem in elk deel van het Duingebied 
aan te pakken. Gelukkig is dit geen probleem meer dankzij de 
Wortelweringsfrees WSF800. 
Opzichter van het beheer en onderhoud Waterkeringen, de heer 
Van Damme, heeft opdracht gegeven aan Rootbarrier B.V. om twee 
kilometer fietspad te voorzien van een verticaal wortelwerings-
scherm, de Rootbarrier 420 UV. Het gaat om de fietspaden in de 
duinen van Cadzand, een populaire plek voor fietsers. Het wortel-
weringsscherm wordt machinaal verticaal geplaatst nadat de wor-
tels zijn doorgesneden. Direct na plaatsing van het scherm wordt 
de grond weer gedicht. Fietsers kunnen er tijdens het plaatsen van 
het scherm gewoon langs en in totaal zal er met twee dagen werk 
veel pijn en moeite worden bespaard in de toekomst.

Opdrachtgever: Waterschap Scheldestromen
Contactpersoon opdrachtgever: De heer Van Damme
Aannemer: Rootbarrier B.V

PLAATSEn WOrTELWErInGSSCHErM 
OP BEGrAAFPLAATS In BrESKEnS

In opdracht van de gemeente Sluis is op 
de begraafplaats te Breskens over een 
lengte van ca. 200m¹, machinaal een wor-
telweringsscherm aangebracht. De bomen 
die langs het looppad staan, zorgen al 
jaren voor wortelopdruk. Dit is op een 
begraafplaats, waar relatief veel ouderen 
lopen, niet gewenst. De gemeente heeft 
voor de Wortelweringsfrees WSF800 geko-
zen, omdat deze methode zeer snel en 
netjes te werk gaat, zodat er zo min moge-
lijk overlast ontstaat. Het wortelwerings-
scherm Rootbarrier 360 is dan ook in min-
der dan een ochtend ingebouwd. Vanaf nu 
is het looppad definitief beschermd tegen 
wortelopdruk. Rootbarrier B.V. geeft 25 
jaar garantie op de structuur, levensduur 
en de worteldichtheid van zijn nonwoven 
wortelweringsscherm. 

De WFS800 freest naast de rijbaan 
een gleuf van ca. 5 cm breed en maxi-
maal 80 cm diep.  Dit is de plek waar 
het Rootbarrier wortelweringsscherm 
geplaatst wordt. Zodra het wortelwerings-
scherm is geplaatst, wordt de ontstane 
gleuf gevuld met de eerder uitgefreesde 
aarde. Vervolgens wordt het gehele werk-
gebied aangestampt door middel van 
trilling om vervolgens te worden aange-
veegd. De sporen van het plaatsen zijn 
minimaal te noemen.

Opdrachtgever: Gemeente Sluis
Aannemer: Rootbarrier B.V



DIRECT Leden:
+GRATIS bezorging
+GRATIS hulpmiddelen 
   (eerste bestelling)

+15% korting op bomenkit
+Exclusieve aanbiedingen
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- PLATI-MAT

 D-MAN® ANKERSYSTEEM
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DIRECT

www.ggbv.nl / info@ggbv.nl / T0184-601545

Nieuw! Type 800 Low Weight Serie! 

Nieuw! De Type 800 Low Weight Serie, speciaal voor Machines met een Gewicht klasse van 13 tot 16 ton. 
Bestaand uit een Lichte Bomen Grijper met een openingsdiameter van 180cm, een Lichte Zaagkast met 

een Zaagdiameter van 60cm en een Lichte Knipschaar met een Knipdiameter van 35cm. 
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PROJECTEN

VErPLAnTBAArHEIDSOnDErZOEK  
ZOMErEIK In WEErT

Soms blijkt de stip en het cirkeltje op tekening in werkelijk-
heid een honderdjarige zomereik met een kroondiameter 
van ruim 17 meter te zijn. En die staat in de weg als blijkt 
dat de boom akelig dicht bij een geplande woning komt te 
staan. Het voortbestaan van de boom hangt dan aan een 
zijden draadje. Mogelijk biedt verplanten soelaas. Alles over 
Groenbeheer heeft eerst gekeken of het überhaupt wel 
zinvol is. Gelukkig was de conditie van de eik goed en werd 
het onderzoek gecontinueerd. 

Van belang zijn ondergrondse kenmerken zoals bodempro-
fiel, hoeveelheid, kwaliteit en spreiding van beworteling en 
waterhuishouding. De wortels bevinden zich in de minerale 
eerdlaag, in dit geval de bovenste 70 cm. Voor wat betreft 
de breedte van het pakket: de meest intensieve beworte-
ling spreidt zich uit tot ongeveer 5 m vanuit het hart van 
de boom.  Een pakket van 70 cm diep en 10 m breed? Dat 
lijkt niet echt veel voor zo’n grote boom. Waarmee bewezen 
is dat een boom vooral een efficiënt bouwwerk is. Als één 
wortel volstaat om datgene te kunnen doen wat nodig is, 
dan gaat hij niet investeren in nóg meer wortels. En dat 
komt in dit totale verplantbaarheidsproject goed uit!

Opdrachtgever: Gemeente Weert
Contactpersoon opdrachtgever: De heer M. Smeets, 
m.smeets@weert.nl - 0495 575 347
Aannemer: Alles over Groenbeheer
Contactpersoon aannemer: De heer G. Wevers,  
info@allesovergroenbeheer.nl - 0497 534044

VErPLAnTEn LInDES In HEErHuGOWAArD

Voor de gemeente Heerhugowaard heeft Stoop Boomverzorging 64 lindes verplant met stamdia-
meters variërend van 15 tot 25 centimeter. De bomen stonden in een groot recreatief grasveld in 
de Stad van de Zon, een woonwijk aan de zuidzijde van Heerhugowaard. De bomen stonden hier 
vrij dicht op elkaar en om de bomen tot volle wasdom te kunnen laten komen is ongeveer de 
helft van de bomen om en om verplant naar de Broekerweg. Langs de Broekerweg is de nieuw-
bouwwijk Broeckgouw al deels gerealiseerd. Op deze nieuwbouwlocatie stonden eerder nog 
weinig bomen en dus geven de verplantte bomen deze jonge wijk direct een groen en volwassen 
aanzicht. Vanwege de forsere kronen is de verplantschop onderweg geassisteerd door transport-
begeleiding voor en achter om de weggebruikers te attenderen op dit bijzondere transport. De 
bomen zijn op de nieuwe locatie zowel bovengronds als ondergronds verankerd.

Aanneemsom: € 60.000,-
Opdrachtgever: Gemeente Heerhugowaard
Contactpersoon opdrachtgever: De heer W. Groot, 072-5755555
Architect: Gemeente Heerhugowaard
Contactpersoon architect: De heer R. Zweekhorst, 072-5755555
Aannemer: Stoop Boomverzorging
Contactpersoon aannemer: De heer R.A. Slijkerman, 0226-422844

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-7046



44 6 - 2017

Zundert krijgt zijn eigen 
mobiele bomenallee
Maandagmiddag 14.00 uur in Zundert. Ik heb een afspraak met Thijs Kruiver, de vertrekkende boombeheerder van die gemeente. Maar ik ben te laat. 

Het beroemde Zundertse corso heeft de hoofdstraat van Zundert aangedaan en ik moet tien minuten rond het centrum crossen voordat ik een parkeer-

plekje kan vinden.

Auteur: Hein van Iersel 

Boomkwekershoofdstad selecteert bijzonder sortiment
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ACHTERGROND5 min. leestijd

Het bovenstaande verhaaltje is geen beklag van 
een overbezette redacteur, maar eerder een schets 
van hoe het in veel dorpen een paar keer per jaar 
verloopt. Zundert heeft zijn corso, Den Bosch en 
Maastricht carnaval en Nijmegen de Vierdaagse. Al 
die evenementen hebben één ding gemeen: alles 
moet ervoor wijken en de inrichting van het open-
baar groen wordt eraan aangepast. Het resultaat is 
vaak dat dat openbaar groen er op de meest toon-
aangevende plekken niet erg uitnodigend uitziet.
Ook Zundert kende én erkende dit probleem en 
nam vorig jaar de beslissing om een bijzondere 
Boom Boulevard in het centrum van deze boom-
kwekershoofdstad van Nederland te realiseren. 
Maar dan wel een mobiele Boom Boulevard. Er 
worden ongeveer 50 maatwerkbakken geplaatst 
met een speciaal design, waarin een heel bijzonder 
sortiment wordt aangeplant. 

Specialisten 
Voor de realisatie van het sortiment heeft Thijs 
Kruiver samenwerking gezocht met een drietal 

specialisten: Arjan Zoontjens, die de basale tech-
nische installaties ontwierp, de GKB groep, die de 
vormgeving en engineering van de bakken deed, 
met daarin onder meer faciliteiten om water te 
geven, waarbij de installatie om water te geven 
weer van Zoontjens kwam en ten slotte Cobra 
Boomadviseurs, die Jaap Smit afvaardigde als den-
droloog.

Dendrologie
Jaap Smit en Arjan Zoontjens zitten al op mij te 
wachten in een vergaderzaaltje van het gemeente-
huis. Zij houden een laatste sessie om te bepalen 
welke soorten er in aanmerking komen om in 
deze Zundertse bomenallee te komen. Noblesse 
oblige; in deze boomkwekershoofdstad is alleen 
het bijzonderste sortiment goed genoeg. En dat 
is koren op de molen van het drietal; allemaal gek 
van apart sortiment. Maar apart en bijzonder is 
niet voldoende om op de uiteindelijke shortlist 
van 50 boomsoorten te komen. Kruiver geeft mij 
een lange lijst met misschien wel 150 soorten. ‘Dit 

zijn de bomen waarmee we zijn begonnen. Deze 
lijst hebben we met zijn drieën doorgeakkerd en 
beoordeeld op een aantal aspecten zoals beschik-
baarheid, bloei en zeldzaamheid.’ Als ik daar later 
met de heren over doorpraat, blijkt dat er naast 
winterhardheid en veiligheid geen harde normen 
worden gehanteerd. Wel is het de bedoeling dat 
ongeveer twintig procent van de bomenallee uit 
groenblijvende soorten gaat bestaan. De belang-
rijkste soort voor de groenblijvers wordt waar-
schijnlijk Magnolia grandiflora. Jaap Smit: ‘We heb-
ben een aantal van deze groenblijvende magnolia’s 
bekeken, maar de beste cultivars zijn waarschijnlijk 
‘Galissoniere’ en ‘Goliath’. Hiervan zullen we er 

De Molenstraat in Zundert is op dit moment 
een straat waarin eigenlijk nauwelijks bomen 
staan. Dat kan ook niet, omdat de straat 
onder andere voor het corso vrij van obsta-
kels moet zijn. In de Molenstraat komen nu 
50 boombakken met een heel bijzondere 
sortiment. Het project zal in de loop van 2018 
worden gerealiseerd. 

Arjan Zoontjens, Thijs Kruiver en Jaap Smit geven gedrieën aan waar één van de bakken komt te staan.



Pols Groep      Stationsweg 36      Zuidland      T 0181 - 45 88 45      www.pols.nl      www.ts-industrie.nl

Gebruiksvriendelijke 
krachtpatser

Vraag een demo aan en laat u overtuigen!

Dé expert in houtversnipperaars en alleshakselaars. 
Met voor elk werk de juiste machine, aftakas of motor aangedreven, 
met 2 verkleiningssystemen, een unieke invoerband en een 
CO2 reductie systeem.
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ongeveer tien gaan planten.’
Er wordt met nadruk gezocht naar soorten die 
naast een interessante bloei ook mooie vruchten 
hebben of een drachtplant voor bijen zijn. Jaap 
Smit: ‘Vruchtdragend is prima, maar we willen geen 
soorten zoals Morus alba, waarvan de vruchten 
veel overlast veroorzaken. Styrax, bijvoorbeeld, 
draagt ook vruchten, maar deze veroorzaken wei-
nig overlast, omdat het merendeel van de vruchten 
in de boombak belandt.’

Bakken 
De bakken zijn zoals gezegd ontworpen en geën-
gineerd door GKB Staalwerk uit Barendrecht. Ze 
zijn ongeveer 1,5 x 1,5 meter groot en 1 meter 
hoog. De bakken worden gemaakt uit gepoeder-
coat staal, waarop in gepatineerd koper een logo 
wordt aangebracht. Arjan Zoontjens: ‘Dat patineren 
is een heel precies proces. Je behandelt het koper 
heel kort met zuurstof; daarna stop je het oxida-

tieproces door het logo van een lamineerlaag te 
voorzien.’ 
De bakken worden bewaterd door een volautoma-
tisch watergeefsysteem. De vijftig bakken worden 
in drie groepen verdeeld, die gekoppeld worden 
aan een zogenaamde breektank; dat is een onder-
gronds waterreservoir waarin het water uit de 
boombakken terug kan vloeien. Doel is het risico 
op legionella te verminderen. 

Best value procurement 
GKB Staalwerk heeft het project ontworpen en 
zou in principe ook een goede kandidaat voor 
de uiteindelijke realisatie zijn. Dat geldt ook voor 
Zoontjens Boomprojecten. Voor de selectie van de 
toekomstige aannemer wordt op dit moment een 
best value procurement-aanbesteding op de markt 
gezet. Dat zou ook kunnen inhouden dat bepaalde 
technische details van het project nog veranderen, 
als een aannemer van mening is dat hij het project 
dan beter, slimmer en/of goedkoper kan realiseren. 
Zoontjens verwacht echter niet dat dit op grote 
schaal zal gebeuren. De techniek lijkt redelijk dicht-
getimmerd.

Voor de aankoop van de bomen geldt dat niet. 
Zoontjens, Smit en Kruiver hebben met zijn drieën 
alle grote boomkwekers bezocht om de soorten te 
bekijken en in bepaalde gevallen ook al te selecte-
ren. Kruiver: ‘Van een paar soorten was vanaf het 
begin al duidelijk dat deze erin zouden moeten 
komen. Een voorbeeld daarvan is Heptacodium 
miconoides, oftewel de zevenzonenboom.’ Voor 
de rest heeft het drietal alle soorten op de longlist 
punten gegeven. Aan de hand van die punten en 
de praktische aspecten wordt bepaald wat uitein-
delijk wordt aangeplant. 

Zunderts roem
Hoewel Zundert voor dendrologen een soort wal-
halla is, zijn er eigenlijk weinig of geen kwekers die 
bijvoorbeeld Heptacodium als grote solitair kun-
nen aanbieden. Dat zijn toch de grotere kwekers 
als Ebben en Van den Berk. Waarschijnlijk is veel 
van het uitgangsmateriaal dat deze kekers gebrui-
ken wel weer afkomstig uit Zundert. De mobiele 
Boom Boulevard moet in ieder geval bijdragen aan 
het imago van Zundert als boomkwekershoofstad. 
Thijs Kruiver: ‘Over een paar jaar moeten boom-
kwekers hier met hun klanten naartoe gaan om te 
laten zien welke soorten zij kunnen leveren.’ 

ACHTERGROND

Jaap Smit Arjan ZoontjensThijs Kruiver

Aan de hand van de  

punten op de longlist en de 

praktische aspecten wordt 

bepaald wat uiteindelijk 

wordt aangeplant

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-7047
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•	 Bomen	/	beplantingen	rooien
•	 Bomen	snoeien
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ACHTERGROND

PLAnTnAAM

Acer cissifolium
Albizia julibrissin
Alianthus altissima 'Purple Dragon'
Arbutus unedo
Camellia japonica 
Camellia sasanqua
Cedrus libani (smalle variant)
Cercis canadensis 'Forest Pantsy'
Cercis chinensis
Chionanthus retusus
Cladrastis kentukea 'Perkin's Pink'
Davidia involucrata
Edgeworthia chrysantha
Heptacodium miconioides
Idesia polycarpa 
Koelreuteria paniculata zonder plakoksels
Laburnocytisus adamii
Lagerstroemia indica bloeiende cv
Ligustrum japonicum 
Magnolia grandiflora 'Goliath'
Magnolia grandiflora 'Galissonniere'
Nothofagus antarctica
Nyssa sinensis
Osmanthus decorus
Pterocarya stenoptera 'Ferne Leaf'
Phellodendron amurense
Prunus sargentii 'Charles Sargent'
Quercus glauca
Quercus rhysophylla 'Maya'
Sassafras albidum
Sciadopitys verticillata
Stewartia pseudocamellia
Styrax japonicus
Tamarix ramosissima 
Tetradium danielli
Tilia henryana
Tilia mongolica 
Trochodendron aralioides
Ulmus minor 'Cloud Corky'
Viburnum lucidum (Awabuki)
Zanthoxylum simulans
Ziziphus zizyphus (Jujuba)

MAAT

400-500,C375
30-35ho. C500
500-600 cm
halfstam, C240
250-300 cm
300-350,C350
500-600 cm
450/500H,250/300B
400-500 cm
400/450H,200/250B
400-500 cm
350/400 hoog meerstammig
c1500 solitair
300-350 cm
35-40 hoogstam
ca 450-500 x 350-400/br
40-45 hoogstam
200-250, C240
35-40ho
450-500 cm
450-500 cm
600-700,C500
400-500 cm
400-450, C1000
500-600 cm 
400-450 cm
400-450 cm
400-500 cm
400-450 cm
300 400 meerstammig
300-400
400-500 cm
400/450H,150/200B
C1500 meerstamming
300-350 cm
500-600 cm
400-500 cm
250/300 hoog
400-450 cm
250-300, C750
300/400 hoog meerstammig
400-450, C350

BLAD

drietallig
fijn geveerd
rood geveerd
donkergroen
donkergroen
donkergroen
naalden
rond
rond
langwerpig
grof geveerd
ovaal
langwerpig
ovaal
rond
geveerd
drietallig
klein
langwerpig
donkergroen
donkergroen
kleinbladig rond
langwerpig
wintergroen
fijn geveerd
geveerd
breed langwerpig
langwerpig
langwerpig, diepe nerven
soms gelobd
naalden
ovaal
ovaal
naaldvormig
geveerd
groot met genaalde bladrand
druifachtig bld
donkergroen, breed blad
ovaal
donkergroen
geveerd
ovaal

 bladverliezend 
 bladverliezend 
 bladverliezend 
 groenblijvend 
 groenblijvend 
 groenblijvend 
 groenblijvend 
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Een vleugelnoot is een boom van de eerste grootte. In de beroemde terminologie van onze hofdendroloog Jan P heet dit een jopper. Bijzondere aan 

deze jopper is dat deze ondanks de enorme omvang niet van de grond lijkt te komen, maar alleen zijn vleugels heel breed uitspreidt. Vandaar dat het 

ook zo’n fantastische klimboom is.

Auteur: Jan P. Mauritz VRT

Er zijn ook vleugelnoten zonder last van opslag

Pterocarya blad

Pterocarya of vleugelnoot, 
een jopper die niet van de 
grond komt

Inleiding
De geslachtsnaam Pterocarya dankt dit genus aan 
zijn vruchten. De nootvruchten van dit geslacht 
dragen namelijk twee vleugels. Vanuit het Grieks 
is de geslachtsnaam samengesteld uit pteron 
(vleugel) en karuon (noot) en daarna vertaald in 
het Latijn. Ook de Nederlandse naam is daarvan 
afkomstig. Deze twee vruchtvleugels zijn ontstaan 
uit de twee uitgegroeide schutblaadjes van de 
vrouwelijke bloemen. Alle vleugelnoten komen 
uitsluitend voor in de gematigde klimaatzone van 
het noordelijk halfrond, meer specifiek in Zuidoost-
Europa, Klein-Azië en het Verre Oosten (China  
en Japan). 

De twee andere makkers die in dit deel van het 
feuilleton aan u voorgesteld worden, zijn vol-
gens een aantal ‘wetenschappers’ monotypische 
geslachten. Monotypisch wil zeggen dat er maar 

één soort van een geslacht bekend is. Het geslacht 
Platycarya kent volgens deze grappenmakers maar 
één soort, namelijk strobilaceae, en het geslacht 
Cyclocarya zou maar één soort kennen, namelijk 
paliurus. Dat is foute en volstrekt verkeerde infor-
matie, waarde lezers. Platycarya kent namelijk vijf 
soorten en twee vars. en Cyclocarya kent twee 
soorten en één var. (zie Flora of China, vol. 4)

Kenmerken
Alle Pterocarya’s zijn bladverliezende, eenhuizige 
en eenslachtige bomen van de eerste grootte; dat 
houdt in meer dan 15 meter hoog met heel zware, 
hoge, breed uitgroeiende kronen met enorme 
machtige stammen en heel zware gesteltakken. 
Het geslacht Pterocarya omvat vier soorten en 
1 één hybride soort en een beperkt aantal cv’s. 
Vleugelnoten komen van nature, al naar gelang de 
soort, voor in Zuidoost-Europa, Klein-Azië, China en 

Japan. Een aantal makkers komt in zijn natuurlijk 
verspreidingsgebied voornamelijk voor als meer-
stammige reuzen met een formidabele omvang. 
Veel van deze reuzen vallen dus automatisch in de 
‘joppercategorie van JP’; u zult bij de sortiments-
beschrijvingen wel merken waarom. 

Alle species van het geslacht dragen een zwaar en 
breed spreidende kroon op een zware, imposante 
korte stam met een vrij lage vertakking met breed 
afstaande en hoger in de kroon schuin opgaande, 
zware gesteltakken. De meeste species bereiken 
een kroonhoogte tussen de 20 en 25 meter. Enkele 
makkers gaan daar ver overheen, tot boven de 
30 meter. Er zijn echter ook een paar ‘kleintjes’ bij. 
Ze onderscheiden zich van Carya en Juglans door 
de kleine nootjes, voorzien van vruchtvleugels, 
die ontstaan zijn uit de twee uitgegroeide draag-
blaadjes van de vrouwelijke bloemen. De ruwe 
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stamschors varieert, al naargelang de soort, van 
grijsgrauw tot zwartgrauw tot diep donkergrijs en 
is overlangs gegroefd met ondiepe tot zeer diepe 
schorsgroeven of rillen. P. fraxinifolia is op oudere 
leeftijd netvormig gegroefd en daardoor eenvou-
dig te herkennen. De twijgen van het geslacht 
hebben geladderd merg en zijn, afhankelijk van 
de soort, olijfgroen tot bruin, roodbruin, bruingrijs 
of groenbruin van kleur. Bijna elke species heeft 
zijn eigen kleuren. Aan de twijgeinden dragen de 
meeste exemplaren bladkliertjes, die, afhankelijk 
van de soort, kaal zijn of licht of zwaar behaard en 
dan tijdens het seizoen deze beharing verliezen.
De knoppen van deze makkers zijn zeer karakteris-
tiek voor dit geslacht, meestal kaal, lang gesteeld 
en met twee à drie bijeen boven het bladmerk. De 
knoppen van 12 tot 20 mm lengte zijn dicht viltig 
bruin of roestbruin van kleur, afhankelijk van de 
soort fijn tot viltig behaard, maar spoedig kaal, en 
staan met twee à drie bijeen, boven het hartvormi-
ge of niervormige bladmerk met drie sporen. In de 
knoppen zijn de compact opgevouwen geveerde 
blaadjes al goed te zien. Rond de eindknop en op 

het einde van de eenjarige twijgen staan de man-
nelijke bloemknoppen, al voor de winter gevormd, 
te wachten op het voorjaar. Dit zijn naakte winter-
katjes, zoals ook bij het geslacht Juglans.
Het blad van Pterocarya is oneven geveerd en al 
naar gelang de soort 15 tot 20 cm of 20 tot 45 cm 
lang. Het topblaadje ontbreekt meestal, of is aan-
wezig als een heel klein en wat vervormd blaadje. 
De bladstand is afwisselend; aan de centrale 
bladspil zitten, wederom afhankelijk van de soort, 
vier tot 25 deelblaadjes oftewel twee tot twaalf 
bladjukken. Het blad heeft aan de voet geen steun-
blaadjes. De blaadjes zijn eirond tot langwerpig of 
lancetvormig van vorm, zittend op de bladspil of 
met een heel kort steeltje verbonden, met een min 
of meer fijn gezaagde bladrand, een toegespitste 
top en een scheef hartvormige bladvoet. De cen-
trale bladspil is meestal rond of iets afgeplat, met 
wel of niet meer of minder vleugels tussen de juk-
ken. De bloeiwijze van vleugelnoten is eenhuizig 
met eenslachtige bloemen in hangende katjes. 
De vrouwelijk katjes zijn zeer lang en smal; ze ont-
staan na de bladontwikkeling in de bladoksels van 
de jonge scheuten en bezitten één stijl en twee 
schutbladen. De mannelijke katjes ontstaan uit 
speciale zijknoppen van de eenjarige twijgen in de 
vorige herfstperiode en zijn dikker dan de slanke 
lossere vrouwelijke katjes. De mannen hebben zes 
tot achttien meeldraden, één tot vier kelkbladen 
en twee vergroeide schutbladen.

Tijdens de vruchtzetting groeien de vrouwelijke 
katjes uit tot zeer lange, tot wel 50 cm lange en 
hangende vruchtkatjes, vaak meerdere bijeen 
in een bundel. De vruchten zijn kleine vierhok-
kige nootjes, met elk twee tot vruchtvleugels 

vergroeide vierlobbige schutbladeren. Deze wat 
leerachtige, groene vruchtvleugels omgeven het 
nootje rond tot halfrond met hoekige lobpuntjes, 
waardoor de langs de centrale vruchtspil staande 
vruchtjes een min of meer kantige vorm hebben. 
Al naar de soort zijn de vruchtjes elk tussen de  
1,5 en 3 cm breed. 

Pterocarya stenoptera heeft heel opvallende,  
lancetvormige vruchtvleugels, die wel tot 2 cm 
lang en slechts 0,5 cm breed zijn.

Het sortiment 
Uw schrijver zal het geslacht met soorten, cv’s etc. 
aan u voorstellen, zoals u inmiddels gewend bent 
in alfabetische volgorde. 

Pterocarya fraxinifolia 
Deze hoog opgaande boom komt van nature 
voor in Transkaukasië, Armenië, de Kaukasus ten 
zuidoosten van de Zwarte Zee tot in Noord-Iran. 
Vandaar de Nederlandse naam Kaukasische  
vleugelnoot. De soortnaam fraxinifolia betekent 
‘met het blad van Fraxinus’.

De boom is in 1782 in Frankrijk geïntroduceerd.  
De vinder is onbekend, maar de botanicus Edouard 
Spach (1801-1879), verbonden aan de Jardin des 
Plantes, heeft de botanische beschrijving opge-
steld. Deze boom groeit bij voorkeur langs rivieren, 
waarbij hij tijdelijke overstromingen goed  
verdraagt. De boom vormt op deze vochtige gron-
den vaak veel en zware wortelopslag. Het worden 
enorme bomen, tot wel 30 meter hoog, meestal 
meerstammig met machtige korte stammen en 
zeer breed spreidende zware gesteltakken, die de 

14 min. leestijd

P. fraxinifolia in herfsttooi

HEt gEslacHt Pterocarya
Naast de walnoten en de bitternoten, die 
al eerder op dit podium stonden, zijn er 
nog de vleugelnoten, de kegelnoten en de 
wielnoten. 

Binnen de systematische indeling van 
het Regnum Vegetabile – het Plantenrijk – 
behoort het geslacht Pterocarya tot de orde 
van de Juglandales en daarbinnen tot de 
familie van de Juglandaceae, de okkernoot-
familie, in de volksmond de notenfamilie 
genaamd. De notenfamilie is echter in een 
andere orde en familie getrapt, omdat een 
of meer DNA-streepjes op een andere plaats 
staan. Ik heb het er niet meer over; anders 
stijgt mijn bloeddruk tot hoog boven het 
landelijk gemiddelde. De notenfamilie omvat 
slechts vijf geslachten. Naast Pterocarya, de 
vleugelnoot, zijn dat Juglans, de walnoot, 
Carya, de bitternoot, Platycarya, de kegelnoot 
en de voor de meesten van u totaal onbe-
kende Cyclocarya, de Chinese wielnoot. Het 
geslacht Pterocarya kent tien soorten, één 
soorthybride, een stuk of vijf vars. en enkele 
cv’s. De geslachten Platycarya en Cyclocarya 
zijn allebei totaal onbekend in ons land. 
Dat is jammer, want het zijn prima bomen 
en ze gaan in het gevolg van neef Platy… 
mee, omdat ze anders nooit op een podium 
komen.
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kroon dragen die wel 50 meter in doorsnede kan 
worden. De schors van zowel de stam als de gewel-
dige gesteltakken is grauwig grijs en heeft op 
oudere leeftijd zwaar, diep en netvormig gevoorde 
schorsrillen. De jonge twijgen zijn olijfgroen tot 
bruin van kleur, aanvankelijk behaard en later kaal, 
met aan de top kleine rode bladkliertjes. Deze 
twijgen hebben geladderd merg. De knoppen zijn 
gesteeld en naakt, dus zonder knopschubben, 
maar wel viltig roestbruin gehaard en lang en smal. 
Vaak zitten er twee à drie knoppen boven elkaar 
boven het bladmerk. De knoppen zijn 1 tot 2 cm 
lang en de dicht gevouwen blaadjes zijn al goed 
zichtbaar. Het blad van deze makker is oneven 
geveerd en tot 40 cm lang. Jonge bladeren aan 
jonge bomen kunnen wel een lengte van 50-60 cm 
bereiken. De centrale bladspil is rond, gedraaid en 
zonder beharing, met acht à negen bladjukken en 
soms wel tot 25 zittende zijblaadjes, 8 tot 12 cm 
lang en 3 tot 4 cm breed, lang eirond tot lancetvor-
mig. De bovenste deelblaadjes en het topblad zijn 
meestal beduidend kleiner en smaller dan de rest. 
De bladtop is toegespitst; de bladvoet is scheef 
en zwak hartvormig. De bladrand van de blaadjes 
is fijn en scherp gezaagd met acht tot twaalf paar 
nerven, die vlak voor de bladrand afbuigen. Het 

blad is aan de bovenzijde glanzend donkergroen 
van kleur en kaal; de onderzijde is lichtgroen en 
langs de nerven en in de nerfoksels behaard.  
De bloeiwijze van deze makkers is, zoals al eerder 
genoemd, eenhuizig met eenslachtige bloemen, 
die in april-mei na de bladontluiking verschijnen. 
De mannelijke katjes zijn groen en dik met de 
kleine bloempjes dicht opeen, 8 tot 14 cm lang. 
Elk bloempje bestaat uit een bloemdek met zes tot 
achttien meeldraden.

Wat is een bloemdek JP, hoor ik op de achtergrond 
rond zoemen. In algemene zin wordt de term 
‘bloemdek’ alleen gebruikt als er geen duidelijk 
onderscheid is tussen de kroonbladeren en de 
kelkbladeren van een bloem, dus als kroonblade-
ren en kelkbladeren ongeveer dezelfde grootte, 
vorm en kleur hebben, of als er helemaal geen  
differentiatie is tussen deze twee.

De vrouwelijke katten zijn langer en slanker, tot 
20 cm lang, met meer verspreide bloempjes langs 
de dunne bloemsteel, die na de vruchtzetting uit-
groeien tot heel lange, tot wel 50 cm lange smalle 
vruchtkatten. De vruchten sec zijn klein, 1,5 tot 
2 cm in doorsnede, en bevatten een rond nootje 
met een diameter tot 8 mm, gevat in aan de basis 
vergroeide, halfronde, vlezige vruchtvleugels die 
geelgroen van kleur zijn. 

Pterocaya fraxinifolia is een prachtige en machtige 
parkboom, die ook goed op drogere gronden 
gedijt. Voor de toepassing als straat- en laan-
boom moet deze boom op de kwekerij op lengte 
gekweekt worden en op zijn standplaats tijdig 
opgekroond worden om een vrije doorgang te 
realiseren. Een groot nadeel van deze species is 
de enorme hoeveelheid wortelopslag. De boom 
wortelt ook nog eens oppervlakkig, naast een 
diep wortelend hartvormig wortelpakket. Bij elke 
wortelbeschadiging door aanraking van een schof-
fel, een grasmachine of ander werktuig ontstaan 
enorme pakketten opslag van de boom, ook dwars 
door verharding heen. Zelfs gesloten verharding 

zoals asfalt of beton is geen partij voor de sterke 
wortels. Een scheurtje of een kiertje in het  
materiaal en hoppa, daar is hij weer!

Pterocarya fraxinifolia var. dumosa  
In het natuurlijk verspreidingsgebied van de 
Kaukasus groeit naast P. fraxinifolia een andere 
vleugelnoot, die veel meer gedrongen is qua kroon 
en kleinere bladeren en veel smallere deelblaadjes 
draagt, maar verder identiek is. Deze species werd 
door twee botanici beschreven als Pterocarya  
caucasica. In latere jaren werd het minimale ver-
schil tussen de twee species weer ontkracht. Een 
exemplaar van deze dwergachtige species werd 
rond 1845 aangeplant in het Arboretum van Segrez 
in Frankrijk en vandaaruit in cultuur gebracht in 
1877. Een aantal botanische grootmeesters, onder 
wie de Nederlanders W.H. Hendriks (o.a.  
schrijver van ‘Onze loofhoutgewassen’, 1940), en  
F.J. Fontaine (o.a. van Carpinus betulus ‘Frans 
Fontaine’ en het botanische naslagwerk 
‘Boomspiegel’, uitgegeven door mijn goede vriend 
Mart van den Oever van de gelijknamige boom-
kwekerijen in Haaren), heeft zich zeer verdiept in 
dit genus, onder meer door eigen waarnemingen 
in de Kaukasus, in het arboretum van Segrez, in 
het Parc Barbieux in Roubaix en in het Oosterpark 
in Amsterdam. De conclusie van deze twee 
Nederlandse grootmeesters is dat het een var.  
is van de soort fraxinifolia.

De species is meer een struikvorm, met een dicht 
gesloten, compacte en regelmatige ronde kroon 
met een doorsnede van 8 tot 10 meter en een 
hoogte van dezelfde afmetingen op een korte 
stevige stam. Deze species kan prima op een 
hoogstam van P. fraxinifolia veredeld worden, 
ten behoeve van gebruik op pleinen en in brede 
groenstroken. Het blad van de var. dumosa is 
slechts 22 tot 30 cm lang en het aantal bladjukken 
is met vier tot tien beduidend kleiner dan de soort. 
Het blad is ook veel kleiner en vooral smaller, tot 
2,5 cm, met een veel fijner gezaagde bladrand. Een 
nadeel van deze makker is dat de boom niet of 

Pterocarya stenoptera blad en vruchten  Pterocarya fraxinifolia volwassen boom

Het worden enorme bomen, 

tot wel 30 meter hoog, 

meestal meerstammig met 

machtige korte stammen en 

zeer breed spreidende zware 

gesteltakken, die de kroon 

dragen
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nauwelijks bloeit en dat is wel jammer. Voordeel is 
dat de compacte kroon niet gesnoeid hoeft te  
worden, anders dan tijdig wat opkronen.

Er is een tweetal cv’s van de soort bekend. De eer-
ste op het podium geniet enige bekendheid; de 
tweede is een totaal onbekende species, die het 
zeker verdient ook aan u voorgesteld te worden. 

‘Heereplein’ is een Nederlandse selectie van een 
voor uw schrijver onbekende species. Het is een 
selectie die in alles een sterke gelijkenis vertoont 
met de soort. Anders is de regelmatigere opbouw 
van de kroon, die uiteindelijk breder wordt dan 
hoog. De oude stammen zijn bezet met netvor-
mige schorsrillen en de hangende vruchtkatjes 
blijven vaak gedurende de wintermaanden aan de 
boom. De boom vormt net als de soort heel veel 
wortelopslag. Behalve op een vochtige, voedings-
rijke grond groeit de makker ook prima op drogere 
gronden. Deze species wordt voor de regelmatig 
gevormde kroon vegetatief vermeerderd.  

          
‘Uppsala’ is een Zweedse selectie van de 
Botanische Tuinen van Uppsala, die door Tönnersjö 
Plantskola AB in Eldsberga in cultuur is gebracht. 
Het is een forse boom van 15-18 meter hoog en  
12 tot 16 meter breed, met een breed piramidale 

en open groeiwijze die uiteindelijk een transpa-
rante, eironde kroon vormt. De boom groeit zeer 
snel en weelderig, met opgaande takken van laag 
tot hoog in de kroon. Het blad is als de soort, maar 
veel minder, door de grotere internodiën tussen  
de bladeren. De bloeiwijze is als van de soort.  
Een zeer groot pluspunt is dat de boom veel beter 
winterhard is dan de rest van de familie, en dat is 
wel plezierig. De boom vormt ook wortelopslag. 
Het is een prima parkboom; welke boomkweker 
gaat hem uit Zweden ophalen?

Pterocarya hupehensis
Deze Chinese species heeft zijn natuurlijke ver-
spreidingsgebied in het bergland van Centraal 
China, in de provincies Hubei en Setschuan. De 
boom is in 1903 geïntroduceerd door de bekende 
plantenjager Ernest H. Wilson (1876-1930), die in 
opdracht van de wereldberoemde kwekerijen van 
James Veitch & Sons planten verzamelde in China. 
Het is een hoog opgaande boom, tot 20 meter 
hoog, die op afstand lijkt op P. fraxinifolia, maar de 
grote gesteltakken en daardoor ook de kroon zijn 
veel meer opgaand, waardoor een breed pirami-
dale kroon ontstaat. De stamschors is donkergrijs 
van kleur, eerst met ondiepe, overlangs gegroefde 
schorsrillen, die op oudere leeftijd diep gevoorde 
en meer netvormige structuren krijgen. De twijgen 
zijn bruingrijs van kleur, schilferig behaard en aan 

de top voorzien van kliertjes. De knoppen zijn 
naakt, viltig bruin, met bijknoppen en met twee à 
drie bijeen. Het blad is oneven geveerd en 15 tot 
30 cm lang, met een ronde centrale bladspil met 
slechts vijf tot negen kort gesteelde deelblaadjes 
die 5 tot 13 cm lang en 2 tot 5 cm breed zijn. Het 
blaadje is elliptisch tot lancetvormig, omgekeerd 
eirond, met een toegespitste bladtop en een 
afgeronde bladvoet. De bladrand is fijn, scherp 
gezaagd; het blad is zwak glanzend diep donker-
groen aan de bovenzijde en dof grijsgroen aan de 
onderzijde, met bruine sterharen in de nerfoksels. 
De bloeiwijze bestaat uit katjes; de mannen zijn  
6 tot 10 cm lang, de vrouwelijke katten zijn langer 
en slanker, tot 20 cm lengte, met meer verspreide 
bloempjes langs de dunne bloemsteel, die na de 
vruchtzetting uitgroeien tot heel lange, tot 30-40 
cm lange, smalle vruchtkatten. De vruchten zijn 
2,5 tot 3,5 cm in doorsnede en bevatten een rond 
nootje met een spitse top en een diameter tot  
8 mm, gevat in aan de basis vergroeide, halfronde, 
vlezige vruchtvleugels, die geelgroen van kleur 
zijn. 

Deze makker is helaas niet in cultuur hier in 
Nederland en de landen eromheen; dus is de
door uw schrijver veelvuldig gebruikte slogan 
‘onbekend maakt onbemind’ van toepassing, en 
dat is triest! De boom kan prima toegepast wor-

SORTIMENT

Pterocarya hupehensis bladeren Pterocarya x rehderiana

Pterocarya fraxinifolia volwassen boom De machtige stam van P. fraxinifolia
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den als straat- en laanboom in bredere profielen, 
maakt niet of nauwelijks wortelopslag en is goed 
winterhard. Wat wil je nog meer, waarde boom-
beheerder? Vraag er dus om bij de boomkweker. 
En stel bij nul op het rekest de gouden vraag: 
Waarom niet?

Pterocarya x rehderiana 
Dit is een cultuurbastaard die in 1880 ontstaan is in 
het beroemde Arnold Arboretum bij Boston (VS), 
uit zaden die toegestuurd waren uit de collectie 
van de Franse botanicus Pierre Alphons Lavallée 
van een spontane kruising door windbestuiving 
van P. fraxinifolia en P. stenoptera in zijn Arboretum 
in Segrez. De boom heeft de goede eigenschap-
pen van beide ouders. Hij wordt 20 tot 30 meter 
hoog, afhankelijk van de standplaats, en vormt een 
vrijwel ronde, brede kroon op een laag vertakte, 
enorme stam met zware gesteltakken. De kroon  
is minder massief en gesloten dan bij vader  
fraxinifolia als gevolg van een mindere takbezet-
ting en bladbezetting. Het blad is oneven geveerd 
en 25 tot 40 cm lang, met vijf tot tien bladjukken 
met smal langwerpige tot lancetvormige deel-
blaadjes, 6 tot 14 cm lang en 2 tot 5 cm breed, 

zittend op de centrale bladspil. Deze centrale 
bladspil is 12 tot 20 cm lang en heeft – nogal bij-
zonder – deels twee vleugels langs de spil tussen 
de bladjukken. Dit kenmerk komt van moeder P. 
stenoptera, maar hij is lichtbehaard, in tegenstel-
ling tot mama stenoptera, die een kale bladspil 
bezit. De boom vormt wel heel veel wortelopslag. 
Het grote voordeel van deze species is dat hij veel 
meer winterhard is en veel beter groeit dan beide 
ouders. Helaas is deze species weinig tot niet in 
cultuur, en dat is als zo vaak al door uw schrijver 
opgeschreven; onbegrijpelijk. Betere eigenschap-
pen, maar niet beschikbaar op boomkwekerijen: 
jammer, maar ook schande!

Pterocarya rhoifolia
Deze Japanse vleugelnoot komt van nature voor 
in de koele en gematigde bergvalleien van o.a. de 
eilanden Honshu, Hokkaido en Kyushu van het 
Japanse keizerrijk. De boom groeit daar weelderig 
op de vruchtbare gronden op 700 tot 1500 meter 
boven zeeniveau. In 1888 is deze makker in Europa 
geïntroduceerd. In Japan worden het heel grote 
bomen, tot 30 meter, met een zeer zware en mach-
tige stam, met donkergrijze schors die overlangs 
diep gegroefd is. In zijn jeugdfase heeft de boom 
een sterk opgaande takstand, waardoor er een vrij 
opgaande boom ontstaat die op oudere leeftijd 
met meer afstaande takken een brede piramidale 
kroonvorm krijgt. De twijgen zijn dik, olijfgroen 
van kleur en aanvankelijk licht behaard, later kaal 
en verkleurend naar bruingrijs, met veel kleine 
lenticellen en kliertjes aan de top. De knoppen 
zijn gesteeld en lang spoelvormig, met twee à drie 
gladde donkerbruine knopschubben die al vroeg 
afvallen; dan zijn de knoppen witviltig behaard. 
Het blad is lang, tot wel 50 cm, met vijf tot twaalf 
bladjukken en een groot topblad. De deelblaadjes, 
tot wel 25 stuks, zijn 6 tot 13 cm lang en 2,5 tot 4 
cm breed, en breed lancetvormig tot lang elliptisch 
van vorm. De grootte van de blaadjes verloopt 
richting bladtop, waarbij het topblad het grootste 

formaat heeft. De blaadjes zitten op de centrale 
bladsteel en niet precies tegenover elkaar.  
De bladtop is toegespitst, de bladvoet scheef hart-
vormig en de bladrand is fijn en scherp gezaagd. 
De bovenzijde van het blad is glanzend don-
kergroen, de onderzijde grijzig groen met lichte 
beharing. De bloei is vanaf half mei, tegelijk met de 
bladontluiking, met mannelijke katten tot 7,5 cm 
lang en vrouwelijke exemplaren tot 25-30 cm lang. 
Het kegelvormige nootje is tot 8 mm lang, gevat 
in twee vergroeide vruchtvleugels, en hangt aan 
smalle vruchtkatten van 30-35 cm lengte.  
Er bestaat één cv van:

Pterocarya rhoifolia ‘Bokravention’, die de han-
delsnaam KYOTO CONVENTION heeft gekregen, 
geschreven met kapitalen en zonder aanha-
lingstekens, naar de grote klimaatconferentie in 
1973-1974 met een vervolg in 1999. De boom is 
een Nederlandse selectie van boomkwekerij Mart 
Brugel BV uit Oudenbosch, die de boom in 1999 
introduceerde. De boom is nog smaller piramidaal 
opgroeiend dan de soort. Dit genus bereikt een 
hoogte van ca. 15 meter. De kroon is zeer dicht  
vertakt en bebladerd. De boom vormt een goede 
central leader met een lichter gegroefde stam-
schors dan de andere makkers van het geslacht. 
Het blad in oneven geveerd, met vijf tot negen 
bladjukken en maximaal negentien deelblaadjes 
als de soort. De bloeiwijze bestaat uit hangende 
mannelijke en vrouwelijke katjes. Het wordt wel 
wat somber, waarde vrienden, want ook deze 
species wordt niet of nauwelijks gekweekt en al 
helemaal niet toegepast in de private en openbare 
ruimte. Helaas, weer zo’n prima straat- en laan-
boom die niet bekend is om zijn kwaliteiten en dus 
niet benut wordt.

Pterocarya stenoptera
Deze vriendelijke makker draagt de Nederlandse 
naam Chinese vleugelnoot. Deze species heeft 
zijn natuurlijke verspreidingsgebied in Oost- en 
Zuidoost-China in de provincies Yunnan, Gunang 
en Guangdong. De boom is omstreeks 1860 
ontdekt en in 1864 in Europa geïntroduceerd. 
De soortnaam stenoptera betekent ‘met smalle 
vleugels’. Deze benaming slaat, in tegenstelling tot 
wat u denkt, dus niet op de gevleugelde vruchten, 
maar op de gevleugelde bladspil van het oneven 
geveerde blad. Tussen de bladjukken van de deel-
blaadjes zitten bij deze makker twee smalle vleu-
geltjes, wat bijzonder handig en herkenbaar is bij 
de determinatie van deze schitterende boom. Alle 
Pterocarya’s zijn eenhuizige en eenslachtige bomen 
van de eerste grootte; de soort stenoptera dus ook. 
De Chinese species behoort tot de kleinere typen 

Deze Chinese species heeft 

zijn natuurlijke 

verspreidingsgebied in  

het bergland van 

centraal china

 Pterocarya rhoifolia jonge boom
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en wordt ‘slechts’ 16-22 meter hoog, met een meer 
opgaande, smallere kroon. In tegenstelling tot de 
meeste van zijn neven en nichten vormt stenoptera 
meestal één stam, een central leader die tot in de 
top van de kroon doorloopt. De zware stammen 
vormen op latere leeftijd ruwige, schitterende, grijs 
gevoorde overlangse schorsrillen. De twijgen zijn 
in aanvang roodbruin, dicht en zacht behaard, later 
groenbruin en kaal. De knoppen zijn langwerpig, 
enigszins lijkend op devoot gevouwen handen, 
en viltig roestbruin van kleur. Vaak zitten er twee 
knoppen boven elkaar, waarvan de bovenste lang 
gesteeld is. Het blad is samengesteld en groot 
tot zeer groot, 25 tot 45 à 50 cm lang, en oneven 
geveerd, dus met een topblad, dat in de praktijk 
echter vaak ontbreekt. De lange bladspil bezit zes 
tot twaalf bladjukken, met smalle, langwerpig tot 
lancetvormige zijblaadjes van 6 tot 10 cm lang 
en 2 tot 4 cm breed. Zoals gezegd ontbreekt het 
topblad vaak of is dit blad heel klein. Bijzonder is 
ook dat de blaadjes niet recht tegenover elkaar aan 
de bladspil zitten, én dat er smalle vleugels tussen 
de bladjukken zitten, die regelmatig iets verbreed 
zijn met stompe tanden. De blaadjes bezitten tien 

tot twaalf paar zijnerven, die voor de bladrand 
afbuigen. Het blad is donkergroen van kleur, de 
onderzijde lichter met beharing in de nerfoksels en 
bij de bladvoet. De mannelijke bloeiwijze bestaat 
uit groene katjes van de vrouwkes, 10-15 cm lang. 
De vruchtkatten zijn 20 tot 30 à 40 cm lang, met 
een vrucht en met iets opstaande smalle lancetvor-
mige vruchtvleugels van ca. 18 mm lang, slechts 
5 mm breed en gelig van kleur. Het nootje tussen 
de vleugels in is rond, eivormig met een spitse top. 
De boom hangt er letterlijk stampvol mee, met die 
lange gele slierten tegen dat fraaie donkergroene 
blad. Er bestaat slechts één cv van deze soort: 

Pterocarya stenoptera ‘Fern leaf’. Dit is een 
Nederlandse selectie van boomkwekerijen Brands 
BV uit 1989. Het is een kleinere boom dan de 
soort, tot 18 meter hoog, met een brede eironde 
kroon. In de jeugdfase sterk opgaand groeiend, 
op latere leeftijd breed uithangend. Veel morfolo-
gische kenmerken zijn zoals de soort, maar heel 
specifiek anders zijn de bladeren. Het begint wat 
simpel te worden, maar ook deze species heeft 
een oneven geveerd blad met elf tot drieëntwintig 

deelblaadjes. En daar is het grote verschil: naast de 
gevleugelde bladspil heeft deze species schitte-
rend diep ingesneden deelblaadjes, waardoor het 
blad zijn kenmerkende varenachtige uiterlijk krijgt. 
De boom doet zijn cv-naam eer aan: ‘varenblad’. 
Een geweldig mooie boom, met die sterke centrale 
stam en die regelmatig opgebouwde kroon met 
dat fantastisch mooie varenachtige blad. Een aan-
winst voor elke plek, dus ook in smallere profielen 
in verharding.

afsluitend
Ondanks de toezegging in de inleiding, om de 
nog resterende notengeslachten  Platycarya en 
Cyclocarya aan u voor te stellen, is dat niet gelukt. 
De hoofdpersoon van dit deel van het feuilleton, 
het geslacht Pterocarya, vroeg toch meer ruimte 
om aan u voorgesteld te worden. En die uitge-
breidheid heeft een reden, waarde lezers. Een fors 
aantal van de boven beschreven species is redelijk 
tot geheel onbekend, en onbekend maakt onbe-
mind! En dat is heel jammer, want er zijn genoeg 
locaties waar je prima uit de voeten kan met de 
species van dit bijzondere geslacht. Er zijn er met 
veel wortelopslag, er zijn er die in de jeugdfase wat 
vorstgevoelig zijn, er zijn er die heel veel ruimte 
vragen, maar er zijn ook species die heel goed 
toepasbaar zijn in de private en openbare ruimte. 
De moeite meer dan waard!

Groet,
PS: de twee andere noten komen de volgende keer 
aan bod in het feuilleton!

SORTIMENT

Pterocarya stenoptera 'Fern Leaf'

DGA Mauritz Adviseurs & Taxateurs BV.
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Bomen zijn relaxed
bomen zouden opeens kunnen praten, als ze zouden willen

ja als ze zouden willen

maar dat doen ze niet, of ze vinden dat gewoon niet chill

nee man dat vinden ze niet chill, vinden ze gewoon niet vet

echt relaxed

Auteur:  Gabriël Wevers, Alles over Groenbeheer

In hun lied ‘Bomen zijn relaxed’ stellen Luuk en Gijs 
zich voor dat bomen ineens kunnen praten. Helaas 
heren, dat zien we  nog niet gebeuren. Maar stel 
je voor dat het zo was… Misschien zou dat het 
beheer een stuk makkelijker maken, als bomen zelf 
konden zeggen welke zorg ze nodig hebben en 
wanneer precies. Vooralsnog moeten we het met 
zijn allen zelf doen, en dat gaat niet altijd helemaal 
naar ieders wens. Zo werd er bij de gemeente 
Bernheze enkele jaren geleden een nieuwe weg 
ingeslagen bij het beheer van de 43.000 bomen 
die de gemeente rijk is. ‘Planmatig boombeheer’ is 
de term die destijds in Bernheze werd geïntrodu-
ceerd.

Doelgerichte werkwijze
Voorheen was er in de gemeente sprake van 
brandjes blussen, snoeien naar aanleiding van 
klachten en liep ondertussen waar snoei écht 
nodig was de achterstand op. Momenteel voldoet 
het volledige bomenbestand aan de kwalificatie 
‘aanvaard boombeeld’. De omslag kwam in 2010 en 
begon met het combineren van de opname van de 
onderhoudstoestand, het uitvoeren van de boom-
veiligheidscontroles en de snoeimaatregelen.  
Er kwam een eind aan het inefficiënt doorkruisen 
van de gemeente; men ging nu doelgericht te 
werk. Jan Caris van Alles over Groenbeheer ging de 
uitdaging aan  in nauwe samenwerking met Gerard 
de Bekker, boombeheerder van de gemeente 
Bernheze.  

structureren
Was de inventarisatie van álle bomen voorheen 
een op zichzelf staande werkzaamheid, puur om 
te voldoen aan de zorgplicht, binnen de nieuwe 
werkwijze werd dit gecombineerd met de beno-
digde snoeimaatregelen. Bovendien werd en wordt 
nog slechts tien procent van het gehele areaal 
steekproefsgewijs maar representatief opgenomen 
door Jan Caris en zijn collega’s van groenadvies-
bureau Alles over Groenbeheer. De gegevens wor-
den benut voor het opstellen van snoeiplanning, 
begrotingen, capaciteitsberekeningen enzovoorts. 
Ná de snoei wordt het volledige digitale bestand 
geactualiseerd. Op deze wijze is binnen het gehele 
boombeheer een grote mate van structuur aange-
bracht. 
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ACTUEEL

‘Hou het simpel!’
In 2010 vond de eerste aanbesteding ‘nieuwe stijl’ 
plaats; in 2013 werd deze succesvolle werkwijze 
gecontinueerd met een nieuwe aanbesteding. 
Jos Kanters Groenvoorzieningen uit Erp zet zich 
sindsdien in om het boombeheer in de gemeente 
Bernheze op een hoog niveau te houden. Ruud 
Nooijen roemt de eenvoud waarmee het volledige 
werk uitgevoerd kan worden, in tegenstelling 
tot de oude werkwijze en de manier waarop nog 
steeds gewerkt wordt door een groot aantal over-
heden. ‘Hou het simpel, is het devies van gemeen-
te, adviesbureau en aannemer. Steek geen tijd en 
geld in overbodige rondjes langs de bomen. 
 
Stel een solide maar eenvoudige overeenkomst  
op in de vorm van een bestek, met goed en 
duidelijk kaartmateriaal, in het geval van Bernheze 
samengesteld door de gemeente zelf, omdat zij de 
meeste gebiedskennis heeft. Neem vervolgens een 
representatief deel van het bomenbestand op en 
begin dan vol overgave met snoeien. Dáár gaat het 
immers om; niets meer en niets minder.’ 

‘Voor de voet’ werken
Het gebied wordt in drie delen opgesplitst, waarna 
jaarlijks één derde gesnoeid wordt. Nooijen: ‘Bij 
sommige snoeiploegen moest de knop om, omdat 
lang niet alle bomen gesnoeid hoefden te worden. 
Een boom in de onderhoudssnoeifase met een 
aanvaard boombeeld kan natuurlijk overgeslagen 
worden. Daar hoeft immers niets aan gesnoeid te 
worden.’ Bovendien kan Kanters de eigen planning 
én werkroute opstellen; de enige eisen (buiten 
de eisen in het bestek) zijn de in de deelopdracht 

genoemde einddatum en het op de hoogte  
houden van de directie.

Praktische uitvoering
Jos Kanters Groenvoorzieningen voert het snoei-
werk normaliter met twee ploegen tegelijk uit, 
altijd met één European tree worker per ploeg, 
geassisteerd door grondwerkers die zich vooral 
bezighouden met veiligheid en het aan de kant 
leggen van het vrijgekomen hout. Kort daarna 
volgt de trekker met versnipperaar, die tussen de 
ploegen pendelt, om het vrijgekomen materiaal 
te versnipperen. Dit gebeurt voor het einde van 
de werkdag, op een wijze die het meest lijkt op de 
huisvuilophaaldienst. Zo is een klein werkvak vol-
doende voor zowel snoei als snipperwerk. In korte 
tijd (geluidsoverlast!) kan er gesnoeid worden en 
kan het gereed liggende hout versnipperd worden. 
De houtsnippers worden afgevoerd naar een  
centrale, door de gemeente aangegeven locatie.

In dezelfde werkgang wordt de boomveiligheids-
controle en de opname van de onderhoudstoe-
stand geactualiseerd. Gebleken is dat de kwaliteit 
van de opname toeneemt, omdat de ETW vanuit 
zijn hoogwerker nauwkeuriger kan inspecteren.  
Op deze wijze worden veel problemen getackeld 
en wordt het aantal kostbare nadere onderzoeken 
tot een minimum beperkt.

Voor de gemeente is het van belang dat de burgers 
weten waar ze aan toe zijn en wanneer welk onder-
houd gepleegd wordt. De ETW is prima in staat de 
burger netjes en volledig te woord te staan.

Rust en voldoening
Gerard de Bekker behield het overzicht, financieel 
en praktisch, en wist exact wie waar bezig was en 
wanneer welk deel van Bernheze aan de beurt 
was. De Bekker: ‘Qua tijd levert het voor mij als 
boombeheerder niet veel voordeel op, maar ik 
weet nu zeker dat alles in goede handen is en dat 
alles klopt. Dat geeft veel meer rust en voldoening.’ 
Die rust en voldoening neemt Gerard mee naar 
de komende vrije jaren, want hij heeft het stokje 
inmiddels met een goed gevoel overgedragen 
bij de gemeente. Hij voegt er nog aan toe dat de 
meerwaarde voor de gemeente vooral op het 
financiële vlak ligt: er wordt nu aanmerkelijk meer 
gesnoeid tegen dezelfde kosten.

4 min. leestijd

Op deze wijze is bij het 

gehele boombeheer een 

grote mate van structuur 

aangebracht 

Jan Caris Ruud NooijenGerard de Bekker
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Ook Jan Caris, in dienst van Alles over Groenbeheer 
en namens de gemeente assisterend bij het voeren 
van de directie, is zeer te spreken over de inge-
slagen weg. Jan is al jaren actief bij soortgelijke 
projecten; de in Bernheze gehanteerde werkwijze 
spreekt hem zeer aan. ‘Duidelijkheid en trans-
parantie leiden tot goede verstandhoudingen. 
Geen gedoe, geen complicaties, iedereen kent 
zijn verantwoordelijkheden.’ Bouwvergaderingen 
zijn nooit meer uit nood geboren, maar worden 
gehouden om de voortgang en de goede relaties 
vast te houden; discussies en problemen komen 
nagenoeg niet voor. 

Kostenplaatje
Voor de lezers die meer met cijfers hebben dan 
met letters, en natuurlijk voor alle beleidsmakers, 
beheerders en financieel verantwoordelijken, is 
berekend wat het snoeibeheer nu eigenlijk kost. 
Kanters snoeit, neemt verkeersmaatregelen, voert 
vrijgekomen materiaal af en actualiseert het gege-
vensbestand, inclusief boomveiligheidscontrole. 
Alles over Groenbeheer verzorgt de steekproef, 
houdt toezicht, assisteert de directie en voert 
het bestandsbeheer uit. De gemiddelde jaarlijkse 
kosten voor bovenstaande werkzaamheden bij de 
43.000 bomen in Bernheze (exclusief vormbomen) 
komen dan uit op € 5,06 per boom. Dát, de doelge-
richtheid en de eenvoud in uitvoering maken het 
planmatig beheren écht relaxed!

Bomen in Bernheze

Voor de gemeente is het van 

belang dat de burgers weten 

waar ze aan toe zijn en 

wanneer welk onderhoud 

gepleegd wordt
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Het ontstaan van het gustav Mahlerplein
Komend vanuit het treinstation Amsterdam Zuid, 
loop je het Mahlerplein op. Aan dit plein ligt het 
ABN AMRO hoofdkantoor. Het is één van eerste 
kantoorreuzen die rond het jaar 2000 neerstreken 
op de Zuidas, het nieuwe zakendistrict van 
Amsterdam. Letterlijk op de ‘stoep’ van het kantoor 
ontstond het Gustav Mahlerplein. Een plein met 
natuursteen, bankjes en grote lichtornamenten. 
Het groen hierbij in een ondergeschikte rol. Niet zo 
zeer qua kwaliteit (een enkele groenstrook langs 
de gevel met beplanting van Piet Oudolf ) als wel 
qua hoeveelheid groen en met een minimale  
beleving daarvan. 

Vier bijzondere platanen
Al snel werd opgemerkt dat er iets ontbrak op het 
stenige plein. De hoogbouw om het plein zorgde 

regelmatig voor een hoge windbelasting. Samen 
met het ontbreken van groen nodigde het plein 
daarmee niet uit voor een aangenaam verblijf in de 
lunchuurtjes. Er kwam een roep om meer groen op 
het plein en zo kwamen er in 2009 vier bijzondere 
platanen in het vizier. 

Deze ‘nomaden’ platanen hadden de afgelopen 
50 jaar al meerdere verhuizingen meegemaakt. 
Ze waren begonnen als jonge bomen aan de 
Buitenveldertselaan in de jaren 60 van de vorige 
eeuw. Bij de aanleg van de trambaan moesten 150 
bomen plaats maken voor de tram en werden de 
platanen verplant naar het terrein achter de voor-
malige stadsdeelwerf aan de Van Heemvlietlaan. 
Nu werden de vier mooiste bomen verplant naar 
het Gustav Mahlerplein. Hier zouden ze tot de 
herinrichting van het plein blijven staan om ver-

volgens in 2015 door de Nationale Bomenbank te 
worden verplant naar de Van Nijenrodeweg. 

Metamorfose
Bij het planten van de vier platanen op het plein 
was inmiddels al duidelijk dat de nieuwe inrichting 
van tijdelijke aard was en de bomen hier maar een 
aantal jaren zouden staan. De ontwikkeling van 
de Zuidas maakte onder andere dat er een plek 
gezocht moest worden voor het toenemend aantal  
fietsen naast het treinstation Amsterdam Zuid. 
Er werd besloten een ondergrondse fietsparkeer-
garage te ontwikkelen op de drempel van het  
station, onder het Mahlerplein, met maar liefst 
3.000 plekken. Dit besluit was daarmee tevens het 
startsein voor het opnieuw ontwerpen van het 
plein. Nu met een definitieve, groene inrichting. 
Ton Muller, Hoofdontwerper openbare ruimte van 

Het Mahlerplein; een 
wonderbaarlijke metamorfose
In het hart van de Zuidas te amsterdam ligt het gustav Mahlerplein. Verscholen tussen beroemde kantoorkolossen zoals de Mahler 4 (naast het aBN 

aMRO hoofdkantoor) Vinoly en the Rock. grenzend aan station amsterdam Zuid was het plein lange tijd niet meer dan een stenige, winderige door-

voerplek voor kantoormensen, haastig op weg naar hun werk. Maar nu, na een herinrichting en de komst van een ondergrondse fietsparkeergarage is 

het plein leefbaar gemaakt door de komst van prachtige bomen en gras. Een nieuwe plek voor ontmoeting en verblijf voor de kantoor- en toekomstige 

bewoners van de Zuidas. 

Auteur: Dirk Doornenbal, Nationale Bomenbank
Foto’s: Ton Muller, Gemeente Amsterdam
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de gemeente Amsterdam, kreeg de opdracht een 
nieuwe invulling te geven aan het plein. Na een 
consultatieronde bij de (kantoor)bewoners en 
belanghebbenden, werd snel duidelijk dat er twee 
belangrijke uitgangspunten gehanteerd moes-
ten worden. Ten eerste een verbetering van het 
windklimaat op het plein. Ten tweede een sterke 
vergroening van het plein. Dit om tegenwicht te 
bieden aan al het steen van de kantoren. Maar ook 
om het plein leefbaar en aangenaam te maken 
voor een langer verblijf. En niet alleen als  door-
voerhaven vanuit het treinstation, zoals eerst. 

aanplant grote bomen
Vanuit deze uitgangspunten heeft Ton Muller 
een studie uit laten voeren naar het windklimaat 
op het plein. Hieruit kwam naar voren dat een 
gesloten kroondak van bomen een significante 
bijdrage levert aan de verbetering van het wind-
klimaat op het plein. Daarom is ervoor gekozen 
om bomen met en grote maat, waaronder grote 
meerstammigen, aan te planten. Om de bomen 
groot uit te kunnen laten groeien en het kroon-
dak op termijn te realiseren, is op het dek van de 
fietsparkeergarage een leeflaag van minimaal 80 

cm bomengrond aangebracht. Dit varieert omdat 
er een hoogteverschil is tussen het treinstation 
en de andere zijde van het plein. In de breedte 
hebben de bomen de ruimte gekregen, zodanig 
dat er gemiddeld per boom ca. 40 m3 doorwortel-
bare ruimte aanwezig is. De boomvakken worden 
omsloten door natuurstenen randen waarop men-
sen kunnen zitten en ontspannen. Ten behoeve 
van de groene uitstraling en om recreatie onder 
de bomen mogelijk te maken, zijn de boomvakken 
aangekleed met een grastapijt. Mede daarom is er 
voor wat betreft het boomsortiment gekozen voor 
bomen met een enigszins transparante kroon. Het 
betreft Robina pseudoacacia en Gleditsia triacan-
thos in verschillende vormen en variëteiten. Om de 
kwaliteit van aanleg en groei te garanderen is het 
groen- en grondwerk in zijn geheel uit het civiele 
bestek gehaald en apart aanbesteed. De gemeente 
Amsterdam heeft tevens bewust voor gekozen de 
bomen zelf te merken op op de boomkwekerijen 
Ebben en Van den Berk. Nationale Bomenbank 
heeft uiteindelijk dit werk mogen uitvoeren. 
 
En aangenaam is het geworden!  
Vanuit het station Amsterdam Zuid, zorgen de 

rechte looppaden aan de zijkanten van het plein 
voor de snelle verbinding tussen het station en de 
kantoren op de Zuidas. Maar wanneer men de bin-
nenkant van het plein betreedt, komt de bezoeker 
terecht in een aangename groene verblijfsruimte. 
Deze wordt gesplitst door een pad dat geïnspi-
reerd is op een bliksemflits. Deze natuurlijke, orga-
nische vorm maakt, samen met de bomen en gras, 
het plein aantrekkelijk om te verblijven en te ont-
spannen. En dat blijkt. Al tijdens de eerste zomer-
dagen zat het plein vol met mensen. Personeel van 
de ABN AMRO is zeer content met de geweldige 
metamorfose die het plein ondergaan heeft. Zowel 
met de  aangename uitstraling als ook met de 
meerwaarde die het plein heeft tijdens de lunch-
pauze. En waar men met name verwonderd over 
is: waar komen al die grote mooie bomen toch 
opeens vandaan? 

ADVERTORIAL3 min. leestijd

Be social 
Scan of ga naar:  

www.stad-en-groen.nl/artikel.asp?id=41-6272
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Kinderen planten bomen aan bij boomfeestdag Tilburg Geen stortkosten, maar opbrengst houtsnippersEén van onze unieke telescoopkranen

Eén van onze unieke telescoopkranen in actie

Boomrooierij Weijtmans

algemeen@weijtmans.nl

www.boomrooierijweijtmans.nl

Kreitenmolenstraat 175

5071 BD  Udenhout

Tel. 013-51114 83

Fax 013-51143 73

Bomen rooien

Bomen snoeien

Stobben frezen / rooien

Afvoer van snoeihout,
blad en schoffelvuil

In- en verkoop van hout

In-/verkoop van 
houtsnippers

Boomrooierij Weijtmans is specialist in het 

rooien, snoeien en onderhouden van bomen. 

Vandaag de dag telt ons bedrijf ruim 30 

vaste medewerkers, goed opgeleide boom-

rooiers, ervaren chauffeurs en machinisten, 

9 gecertifi ceerde tree workers en 3 tree 

technicians. 

Uniek zijn onze telescoopkranen met 42 meter 

mast: hiermee kunnen we elk karwei veilig 

uitvoeren zonder schade aan te richten.

Wij kopen stamhout en houtsnippers graag 

in en verzorgen een verantwoorde afvoer van 

snoeiafval. Boomrooierij Weijtmans ontzorgt 

opdrachtgevers door overname van compleet 

beheer van gebieden, zie www.tilburgsbos.nl

Boomrooierij Weijtmans verbreedt haar werk-

zaamheden door boomfeestdagen te organise-

ren. Hierbij worden kinderen van basisscholen 

begeleid in het aanplanten van bomen om zo 

hun eigen groene toekomst te creëren.

Vooroplopend en vooruitstrevend
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Net een lang gesprek met Arjan Postma achter de rug. Postma is een van 
de keynote sprekers tijdens onze Boom Inspyratie Dag in Cuijk op 26 okto-
ber. Leuke inspyrerende vent; hoe kan het ook anders als het gaat om een 
Boom Inspyratie Dag. Leuke discussie ook. Postma is zelf ook boomverzorger 
geweest en in zijn visie is die beroepsgroep een beetje verworden tot ver-
edelde boomzagers. Niks mis met boomzagers, maar er is zoveel meer. Stel 
je eens voor: een duif en een mens vliegen samen over de stad. De mens ziet 
eigenlijk alleen maar gebouwen, maar de duif ziet veel meer: een halfopen bos 
met overal mogelijkheden om voedsel te zoeken en zijn nest te bouwen. Dat 
halfopen bos zit verder tjokvol plekken waar amper mensen komen: de kronen 
van al die bomen en de daken van al die gebouwen. 

En vooral in de kronen van die bomen zit een soort parallelle wereld verbor-
gen. Natuurlijk hebben wij als mensen de malle gewoonte om al die bomen 
op te kronen, zodat wij er onderdoor kunnen lopen en rijden met onze auto-
tjes. Die bomen hebben daar meestal weinig last van en zitten verder vol 
met bijzondere dieren, insecten en vogels. In die wereld komt eigenlijk geen 
mens, behalve natuurlijk de boomverzorgers en boombeheerders. Vandaar de 
oproep van Postma: laat je niet wegzetten als een veredelde boomzager, kijk 
ook eens naar dat soort aspecten van het vak. Postma geeft een voorbeeld: 

‘Weet jij waarom er al decennialang halsbandparkieten in Amsterdam en 
Utrecht zitten, maar deze vogel zich pas veel later heeft uitgebreid naar andere 
steden? Dat komt door het stoppen met het gebruik van DDT. Door DDT waren 
de broedresultaten van de havik slecht en daar profiteerde vooral de specht 
van. Toen DDT langzaam uit het milieu verdween en de havikpopulatie weer 
begon te groeien, vluchtte de specht uit het bos naar de stad en begon daar in 
bomen te hakken. Daar profiteerde de halsbandparkiet weer van.’ 
De stelling van Postma is daarom: ‘Zorg dat je jezelf positioneert als expert op 
het gebied van de wereld in de boomkruin. Daarmee ben je van waarde voor 
de samenleving en kun je mensen betrekken bij de natuur in de stad, die vaak 
veel diverser en bijzonderder is dan we denken. De natuur op het platteland 
verschraalt. Mede daarom is het de taak van boombeheerders om te zorgen 
dat de natuur in de stad zijn gang kan gaan, vooral omdat de burger dat mooi 
vindt. Dat kan vaak met heel eenvoudige instrumenten. Maak bijvoorbeeld 
een eekhoornbrug: dat is een touw dat je over de weg spant, waardoor eek-
hoorntjes op andere plekken in de stad kunnen komen, bijvoorbeeld in afge-
sloten achtertuinen. Dat is toch prachtig voor die bewoners.’

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofdredacteur

Laat je niet wegzetten als een veredelde 

boomzager, kijk ook eens naar de andere 

aspecten van het vak

Niks mis met een boomzager, 

maar er is zo veel meer

Veredelde boomzager, of …

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-7050
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nieuw!

T 0318 479 166   @ info@treeologic.nl   I www.treeologic.nl

Eenvoudig en zonder 
moeite de volledige regie 
over uw boomdata.
Treedash®: beter beheren, analyseren, 
rapporteren en presenteren.

Treedash® vist selecties van gegevens uit uw systeem 
en geeft deze weer op een dashboard met een digitale 
kaart en overzichtelijke diagrammen. Het eindeloos (en 
vaak ingewikkeld) selecteren in uw beheersysteem is 
hiermee verleden tijd!

Welke bomen zijn in een bepaalde wijk aan een snoeibeurt 
toe? Hoeveel bomen vormen een risico voor de omgeving? 
U weet het met één muisklik. Een directieraming maken 
voor het snoeien van alle bomen in de gemeente kleiner 
dan 6 meter? Eén muisklik. Werkt u met een gebiedsinde-
ling? Eén klik op het gebied en u heeft het totaaloverzicht, 
of het nu gaat om de aantallen of de kosten. Handig bij 
het aanvragen van offertes of maken van uw snoeibestek! 
Treedash® geeft verantwoordelijken voor boombeheer de 
regie over de gegevens (weer terug) in handen!

> treedash.nl

Nu ook Greendash®: één dash-
board voor al uw groene data!

Afgelopen september introduceerde Tree-O-Logic 
Tree-o-Logic Greendash®: in één oogopslag inzicht 
in uw actuele groene data. Waar wordt op welke am-
bitieniveaus beheerd en wat kost dat? U weet het met 
één muisklik. Wat bespaar ik als ik van beeldkwaliteit 
B naar C ga, en wat voor consequenties heeft dit voor 
het beheer? Allemaal vragen die u met één seconde 
beantwoord ziet, zonder het maken van ingewikkelde 
selecties of berekeningen.


