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Een imposant wagenpark staat tot uw beschikking

De vakantie is voorbij, het rooiseizoen is weer in volle gang

Wij kopen graag uw stamhout in

Bomen rooien

Bomen snoeien

Stobben frezen / rooien

Transport

In- en verkoop van hout

In-/verkoop van 
houtsnippers

Afvoer van snoeihout,
blad en schoffelvuil

Boomrooierij Weijtmans is nationaal en 

internationaal specialist in het rooien, snoeien 

en onderhouden van bomen. Vandaag de dag 

telt ons bedrijf ruim 25 vaste medewerkers, 

waaronder goed opgeleide boomrooiers, ervaren 

chauffeurs en machinisten, 9 gecertificeerde tree 

workers en 2 tree technicians. Daarmee is 

Boomrooierij Weijtmans een vooraanstaand 

speler in Nederland.

Uniek zijn onze telescoopkranen met 42 meter 

mast: hiermee kunnen we elk karwei uitvoeren 

zonder schade aan te richten.

Wij kopen graag uw stamhout en houtsnippers 

in. Daarnaast verzorgen wij een verantwoorde 

afvoer van snoeiafval en blad.

Vraag vrijblijvend een offerte aan of lees 

meer over de mogelijkheden op onze site: 

www.boomrooijerijweijtmans.nl

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

Onze vakmensen kunnen uw boom vakkundig rooien of snoeien.

Onze unieke telescoopkranen met 42 meter mast

Een imposant wagenpark staat tot uw beschikking

Verantwoord rooien van bomen Ook afvoer van blad, snoeihout en schoffelvuil

Boomrooierij Weijtmans
méér dan bomen rooien

Jan P. Mauritz
VRT



Schade heeft niet alleen gevolgen voor 

een boom. Het kost de beheerder ook 

geld, bijvoorbeeld voor extra onderzoek 

en onderhoud of voor de aanschaf van een 

nieuwe boom. Het verhalen van schadekos-

ten geeft vaak veel rompslomp. Dit is een 

van de redenen dat schade aan bomen maar 

zelden wordt verhaald. 

Auteur: Joost Verhagen

Waar wringt de schoen?
Een kort inventarisatierondje maakt al snel dui-
delijk waar de schoen wringt: vooral in de eigen 
organisatie. De boombeheerder laat bij schade 
aan bomen een taxatierapport opstellen en zet dat 
door naar de juridische afdeling. Soms wordt het 
daar opgepakt, maar vaak ook niet. De investering 
voor het taxatierapport is dan al wel gedaan; weg 
geld. Of wanneer de juridische afdeling het wel 
goed oppakt, wordt het geld gestort in de pot 
‘Algemene middelen’. Er is in dit geval weliswaar 
uitgekeerd, maar het geld is voor de boombeheer-
der onbereikbaar. Dat doe je als boombeheerder 
dus geen drie keer.

Als we inzoomen op het juridische gedeelte lijkt 
het alsof de gemeentelijke jurist niet opgewas-
sen is tegen het verweer van de wederpartij. 
Verzekeraars weten schijnbaar de juiste snaar te 
raken om de gemeentelijke jurist in het geval van 
bomen te laten wankelen. Ontkennen, uitstellen 
en frustreren is het beleid. Vooral het onder vuur 
nemen van de rekenmethode NVTB is een geliefde 

sport. En als de bal dan een paar keer in het 
gezicht is gespeeld, wordt een boomschadedossier 
snel onder in de la gelegd om er vervolgens nooit 
meer naar te kijken. Wat als er wel wordt doorge-
pakt en de zaak voor de rechter dreigt te komen? 
Volgens geïnterviewden grijpt dan de politiek vaak 
in…
Schade aan bomen binnen contracten is iets 
van andere ordegrootte. Schijnbaar wegen de 
belangen van de aannemer zwaarder dan die van 
bomen. Althans, dat lijkt vooral de politiek te vin-
den. Het mogelijk niet halen van de opleverdatum 
of de dreiging van mogelijke claims van de aanne-
mer zijn redenen om het hoofd snel af te wenden. 
En is men wel bereid de schade te verrekenen 
met de eindafrekening? Dan blijken er soms zulke 
grote gaten in het bestek te zitten dat hierdoor alle 
sneeuw voor de zon verdwijnt. De boombeheerder 
blijft zitten met bomen die vaak levenslang extra 
zorg nodig hebben.

Schadeverhaal, kan het ook anders? 
Jazeker, gelukkig kan het ook anders en zijn er 

bureaus zoals Cobra die weten hoe je moet ontzor-
gen. Bureaus waar alle ingrediënten aanwezig zijn 
voor een goed schadeverhaal en er sprake is van 
een weldoordacht proces voor een goede claimaf-
wikkeling. Bij Cobra hebben ze hiervoor Cobra’s 
boomschadetaxatieservice.

Boomschadetaxatieservice
De taxateurs van Cobra stellen niet alleen schade-
rapporten op, ze gaan veel verder. Cobra neemt 
desgewenst ook de hele claimafwikkeling uit 
handen. En om het een boombeheerder helemaal 
makkelijk te maken, kan Cobra de schade bijvoor-
beeld ook in zijn geheel overnemen. De boombe-
heerder weet dan meteen waar hij aan toe is; geen 
rompslomp meer! 

De eerste stap is het melden van de schade via 
het schadeformulier of schademeldingen-app van 
Cobra. Een taxateur beoordeelt de boomtechni-
sche schade en mogelijke waardevermindering 
op basis van de aangeleverde foto’s. Als er een 
significante waardevermindering is en de schade 

Schade aan bomen? 
U kunt deze verhalen
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lijkt juridisch goed verhaalbaar, wordt de schade 
ter plaatse opgenomen en stelt de taxateur een 
taxatierapport op. 
Met het taxatierapport kan de boombeheerder, 
samen met de juridische afdeling van de gemeen-
te, de claimafwikkeling in gang zetten. Wanneer 
Cobra een schade geheel of gedeeltelijk over-
neemt, zijn verschillende constructies denkbaar. 
Naast het geheel overkopen van een schade kan er 
ook gedacht worden aan constructies als ‘no cure, 
no pay’ of ‘no cure, less pay’. 

Wat kost het? 
Het melden en laten beoordelen van de schade via 

de website van Cobra of de schademeldingen-app 
is kosteloos. Voor het taxeren van de schade en 
het opstellen van een taxatierapport worden vaste 
prijzen afgesproken. Net zoals voor het beoordelen 
van de juridische verhaalbaarheid en het versturen 
van de sommaties. Alleen voor de kosten van het 
gerechtelijke traject kan vooraf geen prijs bepaald 
worden. De tijdsinvestering is op voorhand name-
lijk moeilijk in te schatten. Neemt Cobra de schade 
in zijn totaliteit over? Dan is direct duidelijk wat 
het schadebedrag is dat wordt uitbetaald en zijn er 
geen extra kosten.

Joost Verhagen is directeur/eigenaar van de vijf 
Cobra-loten; Cobra boomadviseurs bv, Cobra 
planadviseurs bv, Cobra ecoadviseurs bv, Cobra 
geoadviseurs bv en Cobra groenjuristen. Cobra 
is sinds 2000 actief in het groene domein van de 
openbare ruimte. Joost, registertaxateur-VRT en lid 
van de NVTB, is een autoriteit op het gebied van 
schade aan bomen. Samen met boomjurist Kitty 
Goudzwaard en een team van veelzijdig specialis-
ten staan zij garant voor een gedegen taxatie en 
vloeiende claimafwikkeling.

Voor vragen over Cobra’s boomschadetaxatieser-
vice kunt u contact opnemen met Joost Verhagen. 
Hij is bereikbaar op telefoonnummer 088 – 262 72 
00 of per e-mail: 
Joost.Verhagen@Cobra-adviseurs.nl.

Bedrijf: Cobra adviseurs
Naam: Joost Verhagen
Functie: Directeur
Plaats: Wilbertoord, Cuijk, Meppel, Pijnakker
Omvang: 25 medewerkers
Thema: Cobra’s boomschadetaxatieservice

Geschreven onder verantwoordelijkheid van 
Cobra adviseurs

KENNIS

Wist u dat u bij Cobra ook cursussen kunt 
volgen over onderwerpen waarbij bomen de 
hoofdrol spelen? Zo staat op 26 november de 
Zorgplicht centraal en hoe je die vorm geeft 
terwijl je moet bezuinigen. Meedoen? Kijk 
voor een aantrekkelijke aanbieding op de cur-
susagenda van Cobra adviseurs of bel 
088 – 262 72 00.
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Meentweg 18 
9756 AN Glimmen 
T: (+31) (0)50 402 85 06 
F: (+31) (0)50 402 85 07 
mail@stedelijkgroen.com 
www.stedelijkgroen.com

TREE
INDUSTRY
PERSONALITY

   Voor al uw rooi- en 
snoeiwerkzaamheden  

 

Kortenhoef 

Tel: 06-21225226

www.robvandenhoek.nl

Markelo: 0547-750 900 

Dedemsvaart: 0523-611 176 

info@boomspecialist.nl 

www.boomspecialist.nl 

Adviseurs voor: Bomen, 
Grootgroen, Flora&Fauna

Van Pallandtlaan 10

6998 AW Laag-Keppel

T: 0314-642 221

info@foreestgroenconsult.nl

www.foreestgroenconsult.nl

Boomverzorging en 
Groenvoorziening

Treviso 13

2921 BJ Krimpen aan den IJssel

T: 0180-515844

info@kdbgroen.nl

www.kdbgroen.nl 

Windhoek 5

7345 EH  Wenum Wiesel

T: 055-3121041

F: 055-3120728

bouwmeester@treeworker.nl

www.treeworker.nl

Bloemendaalseweg 68a

2804 AB  Gouda

T: 06-22420943

info@hovenier-boomverzorging.nl

www.hovenier-boomverzorging.nl 

Boomverzorging
Dwazziewegen 17

9301 ZR Roden

T: 050-501 53 46 

M: 06-53240346

vosgroenverzorging@planet.nl

www.vosroden.nl

Expert advies voor 
bomen in de stad

25 jaar ervaring

T: 020-411 87 53

couenberg@natura-ingenium.nl

www.natura-ingenium.nl

T: 030-656 3016

M: 06-54942530

info@vanaschgroenvoorziening.nl

www.vanaschgroenvoorziening.nl

Boomadviesdiensten Heusden
Boomtechnisch onderzoek, VTA, 

Boomeffectanalyse, 

(Picus-) geluidstomografie

T: 06-12330613

info@boomkarwei.nl

Boom- en landschaps-
verzorging 
VCA gecertificeerd

Stationsweg Oost 196

3931  EX  Woudenberg

T: 033-286 5068

info@gkboomverzorging.nl

www.gkboomverzorging.nl

Tarzan Boomspecialisten

Snoei & Kap - onderzoek, 

inventarisatie, aanplant, detachering

T: 0297-582994

f@tarzan.eu

www.tarzan.eu

VERTROUWD MET BOMEN!

Broeksteeg 2 

6732 GS Harskamp 

T 0318 - 654855

F 0318 - 479844

info@flierboomverzorging.nl

www.flierboomverzorging.nl

Onderzoek, advies, snoei
ETW, ETT

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

Snoeien, rooien, verplanten
VTA controle,  advies

Treeworker, Tree Technician

T: 0525-653695
M: 06-51061686

info@boomentuintechniek.nl
www.boomentuintechniek.nl

Bomen & beplanting
T: 0172-631 720 

info@cyber-adviseurs.nl

www.cyber-adviseurs.nl

Waaldijk 24
6677 MB 
Slijk-Ewijk

0481-482 556
0653-847 171

bosland@planet.nl

VTA-rapportages
FFW-checks

Beilen - Terhorst 5
Diever - Kastanjelaan 10

Groningen - Lavendelweg 27
0593 - 52 70 32

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

“Onze 
kwaliteit 

is onze 
toekomst”

leverancier van 
Buxusstek Sempervirens, 
Faulkner & Prunus Novita

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

Boomtechnisch adviseur
European Tree Technician
Harderwijkerstraat 35

3881 ED Putten

T: 0341-370290

M: 06-46206749

info@boomadviesduifhuizen.nl

www.boomadviesduifhuizen.nl
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43 Cyclisch boombeheer: 
bezuinigen en toch een 
beter eindresultaat?

Bezuinigen heeft in het algemeen een slechte naam. Je besteedt minder geld aan 

bijvoorbeeld het beheer van je bomen en het resultaat zal dan ook wel minder 

zijn. Alexander den Dikken van de gemeente Nijkerk bewijst dat het ook anders 

kan, door het toepassen van cyclisch beheer. Dit vakblad organiseerde bij Tree-

O-Logic in Harskamp een masterclass, waar de ervaringen van Nijkerk en een 

aantal andere overheden met elkaar vergeleken werden. 
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Grote bomen verplanten: 
waarom?

In de praktijk van het verplanten van grote 

bomen wordt nogal eens de opmerking 

gemaakt: ‘Voor dat geld plant ik wel 20 

nieuwe (kleine) bomen!’ Dat klinkt op zich 

logisch, maar wordt hier niet voorbijgegaan 

aan de waarde van grote volwassen bomen? 

En wat is die waarde dan? Kortom: waarom 

zou je überhaupt grote bomen verplanten?  

Cercis, een verraderlijk mooi geslacht

Het geslacht Cercis kent als meest toegepaste ver-

tegenwoordiger waarschijnlijk de Cercis sliquastrum 

ofwel Judasboom. Een naam die deze bijzondere 

naaktbloeier heeft gekregen omdat zijn bladeren 

zouden lijken op de zilverlingen die de apostel Judas 

heeft gekregen voor het verraad van Jezus. Dus inder-

daad een verraderlijke mooie kleine boom of meer-

stammige struik.

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

Redactie & commercie
NWST NeWSTories bv
Fransestraat 41
6524 HT Nijmegen
T 024-3602454
F 024-3602464
I www.boomzorg.nl

Hoofdredacteur:  Hein van Iersel (hein@nwst.nl
Redacteurs: Santi Raats (santi@nwst.nl)
  Kelly Kuenen (kelly@nwst.nl)
Vormgeving:  Marie Cecile Oosterhout
Advertenties: Alberto Palsgraaf 
  (alberto@nwst.nl)
  Peter Jansen (peter@nwst.nl)

Abonnementen
69,- per jaar. De abonnementsperiode loopt van 
1 januari tot en met 31 december van ieder jaar en 
uw abonnement zal jaarlijks automatisch worden 
verlengd, tenzij uw schriftelijke wederopzegging 
uiterlijk 31 oktober voorafgaand aan de nieuwe 
abonnementsperiode in ons bezit is. Op alle 
abonnementen zijn onze 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 voorbe-
houden. Deze berusten bij Boomzorg c.q. de betreffende 
auteur. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgever worden verveelvoudigd en/of 
openbaar gemaakt door middel van druk, scan, fotokopie, 
elektronisch of op welke wijze dan ook. Boomzorg wordt te-
vens 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 inkoopvoorwaar-
den. Deze zijn bij de redactie ter inzage of op te vragen.

32 51 
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twitter.com/boomzorg

facebook.com/bladboomzorg

8 Nieuws

16 Een malle overgang tussen de snoei van 
 kwekers en de snoei van boomverzorgers

22 Wat is anno 2014/2015 bekend over het   
 beheer van essentaksterfte?

26 Een flink teruggesnoeide es is beter dan 
 geen es 

28 Eerste prestatiecontract beheer en onderhoud  
 gemeentelijke bomen

40 Bouwen en bomen

48 Geen kapvergunning? Dan maar een 
 litertje gif! 

54 Hoofdredactioneel46

VOLG ONS

INHOUD

EN VERDER

En de hoofdleverancier van de warmte-
behandeling bloedingsziekte is…

Boomzorg plaatste een nieuwsbericht op de website 

met als bron RTV Utrecht, waarin ongediertebestrijder 

Ruvoma uit Montfoort claimde de oplossing te hebben 

voor kastanjebloedingsziekte: door opwarming van 

de stam. Prop Boomtechniek laat echter weten dat de 

behandeling van bomen middels warmtetechniek ont-

dekt is door WUR, en door Prop Boomtechniek in samen-

werking met WUR verder is ontwikkeld. 

Uniek freeswiel op Hemos S900 210/320

Recent lanceerde Mosterman Machines uit Meppel de Hemos S900 210/320. 

Samen met aannemersbedrijf Gert Jan Blauwendraat uit Groenekan ontwikkelde 

deze machinefabriek een innovatieve freeskop die uniek is in zijn soort.

12
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Beeldbepalende 
plataan verhuist naar 
prominente plek
Een beeldbepalende plataan op het binnenplein 
van de voormalige Pius X-school is donderdag 5 
november verplant door de Nationale Bomenbank. 
De boom stond te dicht op het huizenproject 
van woningcorporatie GroenWest te Woerden en 
moest daarom wijken. Het college van Woerden 
hecht grote waarde aan de verschijningsvorm en 
het belang van de boom voor de wijk. Daarom 
heeft het besloten de boom te verplanten. Om 
de plataan te kunnen behouden, is hij nu vijftien 
meter opgeschoven. De plataan heeft een sta-
momvang van driehonderd centimeter en een 
mooi gevormde kroon 'uit het boekje'. Vanwege 
de relatief korte afstand en de grote kluit van 8 x 8 
meter werd er gekozen voor de versleepmethode. 
De boom is nu aangekomen op zijn nieuwe plaats 
en krijgt daarmee een prominente plek in het hofje 
dat in 2017 wordt ingericht. Met zijn kroondiame-
ter van meer dan twintig meter gaat hij voor de 
toekomstige bewoners direct een belangrijke func-
tie vervullen in de leefbaarheid van het hofje.

Heumen beschermt 
leidingen en 
verharding
Boomwortels zorgen vaak voor veel overlast in 
stedelijke gebieden. De gemeente Heumen heeft 
daarom wortelschermen geplaatst ter voorkoming 
van wortelopdruk en beschadigde leidingen. Om 
overlast te voorkomen, heeft de gemeente ervoor 
gekozen om worteldoeken en wortelgeleidings-
schermen te plaatsen. Deze rollen en panelen 
zijn in oktober geplaatst door Gebr. Van Venrooij 
uit Weurt. De kabels en leidingen zijn vanaf nu 
beschermd door RootControl antiworteldoek. Met 
zijn gewicht van 360 g/m2 is dit antiworteldoek op 
het gebied van non-woven een weringswand van 
het zwaarste type. RootControl is licht en flexibel 
in het gebruik. Hierdoor was het mogelijk om 
het antiworteldoek in een halvemaanvorm over 
de leidingen te leggen, zodat boomwortels geen 
grip kunnen krijgen op de leidingen. Tevens zocht 
de gemeente naar oplossingen om boomwortels 
dieper onder de verharding te geleiden, zodat 
wortelopdruk wordt voorkomen. Dit is gedaan met 
de GreenMax wortelgeleidingspanelen. De aanne-
mer had de plantplaats met bomenzand ingericht. 
Boven op het bomenzand werd nog granulaat 
gelegd en verdicht. Na het verlaten van de panelen 
groeien de boomwortels daardoor horizontaal 
verder (de weg van de minste weerstand). Marieke 
Bos, beleidsmedewerker groenbeheer bij de 
gemeente Heumen: 'De gemeente heeft de wor-
telschermen geplaatst, omdat de verharding niet 
mag worden opgedrukt door boomwortels. Gezien 
de ervaring van GreenMax is voor deze oplossing 
gekozen.'

Snoeibeurt 
oudste lindeboom 
van Nederland
Op maandag 2 november heeft Bert van Bussel 
van Kuppen Boomverzorging, in samenwerking 
met medewerkers van Bart van Duijnhoven 
boomverzorging, Storix en OBTA De Linde, de 
lindeboom in Sambeek gesnoeid. De Linde 
van Sambeek is met een leeftijd tussen 400 en 
800 jaar de oudste boom van Nederland. Het 
gaat van oorsprong om een etagelinde; naar 
alle waarschijnlijkheid werd er in vroeger tijden 
rechtgesproken onder de linde. Ton Stokwielder 
en Huib Sneep van Stichting Wereldboom 
verzorgden samen met Henry Kuppen de 
begeleiding en communicatie naar derden. De 
werkzaamheden werden klimmend uitgevoerd. 
Stichting Wereldboom, die de boom in bescher-
ming heeft genomen, was aanwezig met een 
stand. De werkzaamheden werden door alle 
partijen kosteloos uitgevoerd. Het is voor het 
eerst in drie jaar dat de koningslinde wordt 
aangepakt.



NIEUWS

Den Ouden introdu-
ceert kalkcompost
Den Ouden Groenrecycling, onderdeel van Den 
Ouden Groep uit Schijndel, heeft een nieuw pro-
duct aan haar assortiment toegevoegd: kalkcom-
post. Kalkcompost is een groencompost waaraan 

kalk is toegevoegd. Deze productcombinatie 
bespaart een werkgang en maakt bekalken en wer-
ken aan bodemvruchtbaarheid heel eenvoudig. In 
de praktijk ziet Den Ouden dat veel zandgronden 
te zuur zijn (een te lage pH) en regelmatig een 
onderhoudsbekalking nodig hebben. Vaak wordt 
deze bekalking vergeten of niet gedaan vanwege 
de kosten. Op de kosten van het uitrijden van kalk 

wordt bespaard, aangezien compost en kalk in 
één werkgang aangebracht worden. Na de maïs-
oogst komen veel percelen leeg te staan. Dit is het 
ideale moment om kalkcompost uit te rijden. Aan 
de hand van een grondmonster kan de agrariër 
exact bepalen hoeveel neutraliserende eenheden 
op het perceel gegeven dienen te worden. Van 
kalkcompost wordt bij iedere batch de neutralise-
rende werking, oftewel de kalkwerking, bepaald. 
Op die manier is duidelijk hoeveel kalkcompost 
per ha nodig is. Gemiddeld heeft toepassing van 
20 ton kalkcompost een vergelijkbare kalkwerking 
als 1 ton kalk. Oftewel: 20 ton kalkcompost geeft 
55 eenheden neutraliserende werking, voorheen 
ook wel zuurbindende waarde genoemd. Naast de 
kalkwerking levert deze compost natuurlijk ook 
hoofd- en sporenelementen, stabiele organische 
stof en voedsel voor het bodemleven. Door de 50% 
vrijstelling op fosfaat en 90% vrijstelling op stikstof 
past kalkcompost ideaal in het bemestingsplan van 
de boer.

Oudste boom Groot-Brittannië verandert 
van geslacht
De oudste boom van Groot-Brittannië is ogenschijnlijk van geslacht veranderd. De taxus vertoonde 
alle tekenen van een mannelijke boom, maar produceert de laatste tijd ineens bessen; een kenmerk 
van het vrouwelijk geslacht. Dat meldt Max Coleman, de man die de ontdekking deed, in een blog. 
De Fortingall Yew staat in Schotland en is met een geschatte leeftijd van zo'n 5000 jaar waarschijnlijk 
de oudste boom van Groot-Brittannië en een van de oudste bomen van Europa. Coleman, werkzaam 
bij de Royal Botanic Garden in Edinburgh, zegt verbaasd te zijn over de vondst. De taxus is volgens 
hem echter niet uniek in zijn geslachtsverandering. 'Hoe vreemd het ook lijkt, het komt vaker voor 
dat taxussen en andere bomen met gescheiden geslachten van geslacht wisselen. ' Wat de oorzaak 
van een dergelijke transformatie is, is nog niet duidelijk. Vooralsnog gedraagt slechts één tak van de 
Fortingall Yew zich vrouwelijk. Of de rest van de boom ook zal volgen, is nog afwachten. De zaden van 
de boom zijn verzameld en zullen worden gebruikt in een onderzoek naar de genetische diversiteit 
van het geslacht.

Kluitverankeringssysteem
Plati-Mat

D-MAN
Ankersysteem
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AgendA

Uw kennis van bomen 
en struiken vergroten?

De Nederlandse Dendrologische Vereniging biedt in 2016 
opnieuw die mogelijkheid!
Locaties: Velp (Hogeschool Larenstein), Amsterdam (Arboretum 
De Nieuwe Ooster), Zwijndrecht (Arboretum Munnikepark), Doorn 
(Von Gimborn Arboretum) of binnen uw eigen organisatie.

U kunt kiezen uit drie cursussen (start: maart; einde: oktober)
• A-cursus: Inleiding tot de Dendrologie: het veel toegepaste

sortiment (12 dagdelen van 3 uur)
• B-cursus: Dendrologie voor gevorderden: meer praktisch van

aard (6 dagdelen van 3 uur en 3 zaterdagen van 6 uur)
• C-cursus: Vervolgcursus dendrologie: meer theorie

(6 zaterdagen van 6 uur)

• Ervaren, gemotiveerde en enthousiaste dendrologen als docent.
Les binnen én buiten.

• Een cursus gaat door bij minimaal 12 cursisten.
Het maximum per cursus is 20 cursisten.

• Kosten: € 375; NDV-leden: € 335
(NDV lidmaatschap: € 45 per jaar).

• In overleg kan ook een Cursus op Maat worden verzorgd
voor uw groep, bedrijf of Arboretum-vrijwilligers.
Inhoud en prijs in overleg.

• Voor meer informatie en opgave: www.dendrologie.nl
of gertrude.vd.kleijn@dendrologie.nl (T 070-5141127).

Hoe is
in uw gebied?
de biodiversiteit

biodiversiteit is meer dan een begrip, het is de manier 
waarop we de soortenrijkdom in stand kunnen houden. 
weten hoe?

training biodiversiteit in de praktijk

De 3-daagse training is praktisch 

en interactief en geeft u een 

geheel andere kijk op het huidige 

groenbeheer en –onderhoud.

 

Meetlat biodiversiteit

Met de door IPC ontwikkelde meetlat 

kunt u op objectieve wijze de 

biodiversiteit in uw gebied meten. 

Hiermee kunt u uw doelen bepalen 

en op basis van argumenten 

toewerken naar betere resultaten.  

Neem voor meer informatie contact 

op met Rob Arbeider of Larissa Koops 

van  IPC Groene Ruimte,  

T 026 35 50 100 of kijk op  

www.ipcgroen.nl

bezoek ons tijdens Future green City 
24 t/m 26 november in 's-Hertogenbosch / Stand 243
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NIEUWS

FSI power-tech 
presenteert nieuwe 
stobbenfrees

De Deense fabrikant FSI power-tech heeft onlangs 
een nieuw model stobbenfrees geïntroduceerd: 
de B28-470. Daarnaast is model D30-470 de afge-
lopen tijd op meerdere punten verbeterd. Het 
nieuwe model B28-470 kan nauwkeurig bediend 
worden dankzij het hydraulische systeem met 
steunbalk voor de handen. De gashendel is links 
op het bedieningspaneel geplaatst, zodat de kans 
op beschadigingen wordt beperkt. Het nieuwe 
model heeft een automatische freesschijfafscha-
keling voor momenten waarop de machine niet 
bediend wordt. Dit nieuwe veiligheidssysteem is 
ondertussen beschermd en zal de komende vijf 
jaar alleen op FSI power-tech-modellen terug te 
vinden zijn. Ook bij model D30-470 is de veilig-
heid vergroot. Deze uitvoering is vanaf heden ook 
voorzien van een veiligheidssysteem. Bovendien is 
de radiateurafscherming geïsoleerd en met rubbe-
ren ringen afgeschermd. Dit voorkomt dat warme 
lucht vanaf de motor opnieuw wordt aangezogen. 
Naast deze verbeteringen is de dubbelluchtbezet-
ting verbreed, is de V-snaarspanrol vergroot tot 
100 millimeter, wat een betere dosering bij het 
koppelen mogelijk maakt, en is de uitblaasrich-
ting naar de onderzijde verplaatst, om ervoor te 
zorgen dat de spanen en het stof niet opwarmen. 
Als laatste hebben bedrijven nu de optie om het 
apparaat te voorzien van een houder, bijvoorbeeld 

voor de gebruiksaanwijzing van de machine. Beide 
modellen werden eerder door Stierman De Leeuw 
ingezonden als kanshebber voor de Gouden Klaver 
Vier van Groen Techniek Holland. Een innoverend 
aspect is onder andere de 28 pk van de nieuwe 
machines, dankzij de sterke Subaru-benzinemotor 
met brandstofinjectie. Volgens Stierman De Leeuw 
zijn de modellen hierdoor tot wel 10% zuiniger dan 
motoren uit een vergelijkbare vermogensklasse.

Een miljard bomen 
planten met behulp 
van drones
Een Engelse ondernemer stelt voor om jaarlijks één 
miljard nieuwe bomen te planten met behulp van 
drones. Het aantal bomen op aarde neemt ieder 
jaar af. Sinds 1990 zou de aarde ruim 3% van de 
bebossing zijn kwijtgeraakt. De Engelse onderne-
mer wil nu drones inzetten om gebieden in kaart 
te brengen waar nieuwe bomen moeten worden 
geplant. Vervolgens moet met rekenkundige for-
mules worden berekend waar de bomen moeten 
worden geplant. Reeds ontkiemde zaden kunnen 
dan met behulp van drones worden afgezet. Het 
idee is relatief simpel, weinig arbeidsintensief en 
goedkoop. Of het ook realiteit gaat worden, is een 
kwestie van afwachten.

Kwaliteit op hoog niveau

www.stiermandeleeuw.nl 

info@stiermandeleeuw.nl

0575 59 99 99

Nieuwe directeur bij 
HAS Hogeschool
Vanaf 1 november jl. is Jeroen Bos de 
nieuwe directeur HAS Kennistransfer en 
Bedrijfsopleidingen aan de HAS Hogeschool. 
Bos volgt daarmee Godfried Hijl op, die sinds 1 
september jl. directeur Ontwikkeling is. Bos is 
momenteel nog directeur Dienstverlening bij 
de Kamer van Koophandel. Daarvoor was hij elf 
jaar werkzaam als adjunct-directeur en senior 
adviseur bij Bureau Blaauwberg waar hij advies 
gaf op het gebied van regionale economie en 
de onderwijsarbeidsmarkt.
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In mei van dit jaar kocht aannemersbedrijf 
Gert Jan Blauwendraat uit Groenekan de stob-
benfrees Hemos S900 210/320. Deze uitvoering 
van de hydraulische driepunts-stobbenfrees 
met tweedelige giek is sinds 2004 op de markt 
en CE-goedgekeurd. De stobbenfreeskop kan 
uitgewisseld worden met de meegeleverde bos-
frees of een ander werktuig. Tot voor kort had 
Blauwendraat nog de oudere Hemos S250 uit 
1998. ‘Een type met het wiel naar achteren toe. 
Echt een jarennegentigmodel, zeg maar. Behalve 
dat het freeswiel bij dit oude model niet inge-
vouwen kan worden, zodat hij bovenop de tank 

ligt, was ook het vermogen een probleem. Wat 
betreft het vermogen dat hij kan overbrengen, 
was de frees te licht ten opzichte van de tractor 
waar Blauwendraat nu mee werkt.’ Vóór de S250 
werkte Blauwendraat met een Hemos 150-stob-
benfrees. Hij werkt dus al negentien jaar met 
Hemos-stobbenfrezen. ‘Omdat het oerdegelijke 
stobbenfrezen zijn; niet per se de goedkoopste, 
maar kwalitatief zeer goed.’ Blauwendraat werkt 
voor alle organisaties, bedrijven en instellingen uit 
de omgeving Groenekan die een stomp gefreesd 
willen hebben.

Laag toerental een must
De Hemos S900 210/320 waar Blauwendraat nu 
mee werkt, is een uniek model, dat onlangs tij-
dens GroenTechniek Holland getoond werd. Hij 
haalde de stobbenfrees meteen op toen de beurs 
afgelopen was. ‘Ik werk er nu mee achter een John 
Deere 6140R en dat bevalt erg goed. Met 140 pk 
op de aftakas heb ik genoeg vermogen om de 
stobbenfrees goed te laten draaien.’ Met een iets 
lichtere tractor kun je in principe ook met een 
zwaardere stobbenfrees werken, maar dan wel 
met een veel hoger toerental. En dat heeft niet 
Blauwendraats voorkeur. ‘Ik wil per se met een laag 

Recent lanceerde Mosterman Machines uit Meppel de Hemos S900 210/320. Samen met aannemersbedrijf Gert Jan Blauwendraat uit Groenekan ont-

wikkelde deze machinefabriek een innovatieve freeskop die uniek is in zijn soort.

Auteur: Dick van Doorn

Uniek freeswiel op Hemos S900 
210/320
Blauwendraat: ‘Ideaal dat freeswiel 180 graden kan draaien’
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toerental kunnen frezen bij een hoog koppel. Ook 
omdat het brandstofverbruik anders veel hoger is 
en het materiaal dat je freest verder weggeslagen 
wordt. Ook de beitels zijn eerder versleten, is mijn 
ervaring.’
Een andere reden om deze hydraulische driepunts-
stobbenfrees met tweedelige giek van Hemos aan 
te schaffen, is de lengte van de arm. ‘Ik wilde een 
stobbenfrees met een langere arm, maar ook weer 
niet de allerlangste van 2x2,50 meter.’ Vandaar dat 
de aannemer uit Groenekan voor de 2x2,25 meter 
ging met een liggende arm van 2 meter. ‘2x2,00 
meter uitgeklapt had mijn voorkeur gehad, maar 
dat was helaas niet mogelijk. Ik heb het liefst een 
zo compact mogelijk model, aangezien ik relatief 
veel werkzaamheden heb in woonomgevingen.’ 
Blauwendraat heeft nu een 350 pk-stobbenfrees 
qua chassis (het zwaarste model), maar dan een 
stuk compacter wat betreft de lengte van de giek 
en de breedte van de machine (van 2,70 meter 
naar 2,50 meter).

Uniek freeswiel
Op zijn vorige Hemos-stobbenfrees had 
Blauwendraat een freeswiel van het Amerikaanse 
merk Rayco. Volgens hem een heel degelijk frees-
wiel, als de beitels in balans waren, zeker bij een 
laag toerental. ‘Nu heb ik overwogen om op de 
Hemos S900 210/320 een freeswiel te zetten met 
lasbeitels. Maar het probleem is: als die kapotgaan, 
moet je ze lassen, meestal op locatie, of je moet er 
een compleet nieuw beitelblok op zetten. Meestal 

komt dat erop neer dat je naar huis moet, en dan 
nog heb je vaak problemen met de balans van het 
freeswiel.’
Vandaar dat directeur-eigenaar Foppe Mosterman 
van Mosterman Machines, die fabrikant is van 
Hemos, samen met Blauwendraat op zoek ging 
naar een alternatief.
Ze kwamen uit bij een Dura Disk-freeswiel met 
Sandvik-beitels. Blauwendraat: ‘Mosterman vond 
dit een geschikt model, ook omdat er in Duitsland 
al goede ervaringen met dit type freeswiel zijn.’ 
De aannemer uit Groenekan wilde een freeswiel 
met een diameter van 90 centimeter. Vandaar dat 

Mosterman besloot om zelf een freeswiel wat gro-
ter te maken en daarbij uit te gaan van de beitel-
opbouw op het wiel van Dura Disk. Blauwendraat: 
‘Een uniek model dus.’
Het kostte de beide heren overigens heel wat 
rekenwerk om tot een goede verdeling van de 
beitels te komen. ‘Mosterman zat achter de com-
puter, en ik zat erbij voor overleg over de diameter, 
de volgorde en het aantal beitels op het wiel.’ 
Uitgangspunt was daarbij dat het wiel in één 
haal ongeveer 20 centimeter hout zou afnemen 
met een minimaal aantal beitels. Ze kwamen uit 
op drie secties van vijf blokken met beitels en 
dan nog inlopende beitels, in totaal 51 beitels. 
Blauwendraat: ‘Het blijft altijd een compromis. Te 
veel beitels kost te veel kracht, het brandstofver-
bruik is hoger en er zijn meer beitels die slijten. 
Maar met te weinig beitels gaat het freesresultaat 
eronder lijden.’

Toerental onafhankelijk te regelen
Nog een bijzonder punt aan deze Hemos S900 
210/320 is dat het toerental van het freeswiel vol-
ledig onafhankelijk van het toerental van de tractor 
zelf is te regelen. ‘Dat komt doordat er een 210 cc/
omwenteling Linde-pomp in de Hemos geïnte-
greerd zit, een volledig gesloten systeem’, aldus 
Blauwendraat. In de tractor zit een bedieningspa-
neel van Linde, waarmee hij het toerental van de 
frees zelfstandig kan regelen. Hij kan variëren op 
volle koppel (1750 dieselmotortoeren per minuut) 
van 0-500 toeren per minuut. Het freeswiel van de 
Dura Disk zit aan een vertragingskast van 1:4 van 
het Italiaanse merk Brevini.
Hierdoor kan Blauwendraat veel exacter en rus-
tiger frezen dan voorheen. En het heeft nog een 
groot voordeel. Volgens hem heeft eigenlijk iedere 

Foppe Mosterman

De stobbenfreeskop kan aan beide kanten 180 graden draaien.

Gert Jan Blauwendraat
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houtsoort zijn eigen optimale freessnelheid. ‘En 
er zijn ook houtsoorten, zoals esdoorn, waarbij 
het handig is als je snel kunt variëren met het 
toerental, vooral bij het begin en het einde van het 
frezen van de stobbe.’ Verder is het zo dat je bij het 

frezen van een boomstronk eerst aan het schulpen 
bent en daarna overgaat op het ‘zagen’ van de 
wortels. ‘Esdoorn is heel lastig te schulpen, doordat 
de hardheid van het hout tussen hard en zacht 
in zit; dat maakt het extra lastig. Een dode iep is 
verschrikkelijk om te frezen, is mijn ervaring. Daar 
stond ik vroeger met het Rayco-freeswiel altijd op 
te stuiteren. Bij zachte houtsoorten, zoals berk en 
wilg, heb je sowieso scherpere beitels nodig dan 
bij hardere houtsoorten zoals eik of beuk.’
Als we aankomen op de locatie in De Bilt waar 
Blauwendraat een grote stomp van een beuk moet 
frezen, is duidelijk het verschil te zien met een 
‘gangbare’ frees. Dit freeswiel freest vele malen 
rustiger dan freeswielen waarbij het toerental 
rechtstreeks via de motor van de tractor geregeld 
wordt. Blauwendraat: ‘Vooral in het begin is dit 
heel handig. Je kunt makkelijk een goed begin 
maken zonder dat de omgeving een stortvloed van 
materialen over zich heen krijgt. Daarna kun je het 
toerental iets opvoeren, maar nog steeds met een 
veel lager toerental frezen dan wanneer de frees 
rechtstreeks op de tractormotor aangesloten is.’
Nog een handige optie aan deze unieke stobben-
frees is dat de stobbenfreeskop aan beide kanten 
180 graden kan draaien. Blauwendraat: ‘Dat was 
ook een vraag van mij aan Mosterman Machines. 
Het voordeel is dat ik de frees eenvoudigweg 
overdwars kan zetten als een stronk in een straat 
tussen twee stoepen staat. Eigenlijk is het vreemd 
dat we in Nederland nog zo veel met vaste frees-
koppen werken. In Duitsland is dit allang gemeen-
goed.’ In principe, zegt Blauwendraat, zou hij ook 

kleine bomen en struiken kunnen omzagen als hij 
de freeskop overdwars zet. ‘Ook dat behoort tot de 
mogelijkheden.’

Nog meer voordelen
Op de freeskop zit een hydromotor van Parker 
van slechts 80 cc, maar door de vertragingskast x 
4 komt Blauwendraat uit op een vermogen ver-
gelijkbaar met een 320 cc/omwenteling. En dat 
terwijl op Blauwendraats oude frees een zwaardere 
hydromotor zat van 250 cc met 150 cc-pomp. ‘Het 
voordeel van een veel lichtere hydromotor is dat je 
minder ruimte nodig hebt. Hij heeft ook een betere 
koppel, en het allergrootste voordeel: ik hoef hem 
niet meer door te smeren.’ Dat scheelt de aanne-
mer uit Groenekan één tube vet per week en zo'n 
tien arbeidsuren per jaar. Nog een voordeel ten 
opzichte van de oude frees is dat hij de beitels nu 
afzonderlijk en vele malen sneller kan verwisselen. 
‘Ik kan een beiteltje nu in één minuut verwisselen, 
terwijl ik vroeger vijf minuten stond te klungelen. 
Dat scheelt me veel tijd en geld, ondanks het feit 
dat de Sandvik-beiteltjes nu nog duurder zijn. Ik 
vermoed overigens dat dit merk beitel ook langer 
meegaat, maar dat zal de praktijk uitwijzen.’
Blauwendraat zag dat collega's en klanten op 
GroenTechniek Holland zich wel achter de oren 
krabden bij het zien van de omvang van dit unieke 
freeswiel met een doorsnee van zo'n 900 millime-
ter. ‘Ze zijn bang dat ze met deze omvang kleine 
tuintjes niet inkomen. En ik moet zeggen: je moet 
inderdaad leren werken met dit freeswiel, eraan 
wennen.’ Dat de hele stobbenfrees erg zwaar is, 
heeft ook een nadeel. Voor je aan een klus begint, 
moet je bijvoorbeeld wel opletten of de onder-
grond voldoende draagkracht heeft. ‘Een natte 
ondergrond kan echt niet. Je hebt tenslotte zo'n 
acht ton op de achteras.’ Het voordeel van deze 
omvang is dan weer wel dat de frees ook bomen 
van boven de twee meter aan kan. Waarbij men 
uiteraard niet alleen met de stomp te maken heeft, 
maar ook met de wortelaanloop. ‘En dan kom 
je met de driemeterversie gewoonweg tekort. 
Vandaar dat ik de viermeterversie heb. Met mijn 
vorige model frees had ik regelmatig te weinig 
omvang.’ In de negentien jaar dat Blauwendraat 
met Hemos-stobbenfrezen werkt, heeft hij één 
keer meegemaakt dat zijn freeswielas brak. ‘Maar 
dat was mijn eigen schuld, omdat ik de lagers niet 
nagesteld had.’

Met het bedieningspaneel van Linde kan Blauwendraat het toerental van de frees zelfstandig regelen.

Bij de beitelopbouw is uitgegaan van de opbouw op het wiel 
van Dura Disk.

Be social 
Scan of ga naar:  

www.boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-5523
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Zomaar een gesprek met de enige bomenconsulent van Nederland: Hans Kaljee. Hij heeft het over de malle overgang tussen de snoei van boomkwekers 

naar die van boomverzorgers. Terwijl kwekers zich vooral richten op een mooi doorgaande spil, gooien boomverzorgers het over een andere boeg. 

Allereerst knippen ze de bestaande kroon er in een aantal snoeibeurten volledig af. Verder richten ze zich op het voorkomen van probleemtakken in de 

kroon. 

Auteur: Hein van Iersel 

MASTERCLASS

Een boom verlaat doorgaans de kwekerij waan-
neer deze vier tot zes meter lang is en wordt dan 
meestal langs de openbare weg geplant. Bij zo’n 
jongwas boompje is de kroon op dat moment 
geen probleem, maar de boomverzorger die de 
zorg van de boom na herplant heeft overgenomen, 
zal de boom in een aantal snoeibeurten gaan 
opkronen, zodat die kan voldoen aan de eisen 
en wensen van de wegbeheerder. In de praktijk 
betekent dit dat het zorgvuldig gevormde kroontje 
van de boomkweker in een of twee knipbeurten 
volledig wordt verwijderd. Veel boomverzorgers 
hebben daarbij in de praktijk meer last dan gemak 
van de kroon die door de kweker is opgebouwd. 
In de praktijk gebeurt het nogal eens dat van de 
takken in de kroon die de kweker heeft geleverd, 

er een aantal doorgroeit tot een dikte die bijna 
niet fatsoenlijk weg te snoeien is. Tenminste, als de 
boomverzorger in kwestie zich wil houden aan de 
RAW-richtlijnen, die voorschrijven dat niet meer 
dan twintig procent van een kroon uitgesnoeid 
mag worden. In een masterclass die dit vakblad 
organiseerde onder voorzitterschap van Herman 
Wevers van ‘Alles over Groenbeheer’, blijkt dat aan 
die twintigprocentregel eigenlijk nooit hard de 
hand wordt gehouden. Veel beheerders redeneren: 
snoeien doet groeien, en durven vaak veel verder te 
gaan dan twintig procent. 

Internationaal
De belangrijkste reden voor de wat bijzondere 
overgang van kwekerij naar openbaar groen is 
echter dat kwekers in Nederland voor een interna-
tionale markt produceren en een algemeen aan-
vaarde norm ontbreekt. Nederland moet het doen 
met het in de RAW-normen aangehaalde boekje 
‘Kwaliteitsnormen en omschrijvingen voor boom-
kwekerijproducten’. Dit boekje, waarvan voorzit-
ter Wevers met een zwaar ironische ondertoon 
vaststelt dat het in ieder geval het boekje is met 
de meeste taalfouten, is in de praktijk volgens het 
forum niet bruikbaar en zou vol met niet-meetbare 
omschrijvingen staan. Wevers citeert: ‘Een goed 
gedoseerde bemesting kan bijdragen tot een 
goede beworteling.’ Natuurlijk klopt dat als alge-

mene stelregel, maar in de praktijk heb je er niets 
aan. Duitsland als belangrijkste markt hanteert 
weer andere normen; daar zijn de FLL-richtlijnen 
maatgevend. 

De MASTeRCLASS WeRD BIJGeWOOND DOOR:

• Thijmen Kraaijeveld - De Nationale Bomenbank
• Ruud van den Brink  - Pius Floris Amsterdam
• Henk Meijers - Kwekerij Noordplant 
• Joost van de Ven - Boomkwekerij Ebben
• Toon Ebben - Boomkwekerij Ebben
    

Zorg voor de juiste balans 

tussen de wortelpruik, die 

een flinke optater heeft 

gehad door het verplanten, 

en de takken, of eigenlijk 

de bladmassa, boven de 

grond

Een malle overgang tussen 
de snoei van kwekers en de 
snoei van boomverzorgers 
Internationale boomkwekersmarkt zorgt voor slechte uniformiteit snoeien van 
laanbomen

5 min. leestijd
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Kluitbomen zijn de standaard 
In de tijd dat bomen met kluit minder de norm 
waren dan nu, had men daar een eenvoudige 
remedie voor. Net voor aanplant in de straat wer-
den alle te planten bomen zorgvuldig van al hun 
zijtakken ontdaan. De ‘Amsterdamse methode’ 
wordt dit wel genoemd. Waarschijnlijk is die naam 
ontstaan doordat medewerkers van de stads-
kwekerij van Amsterdam niet alleen bomen in de 
kwekerij snoeiden, maar ook in de Amsterdamse 
straten. 

Het idee achter die methode gaat waarschijnlijk 
nog steeds op: zorg voor de juiste balans tussen 
de wortelpruik, die een flinke optater heeft gehad 
door het verplanten, en de takken, of eigenlijk 
de bladmassa, boven de grond. Voor de boom-
verzorgers en -beheerders heeft deze aanpak het 
voordeel dat de eerste jaren na aanplant alleen 
dun hout in de kroon te vinden is en dat opkronen 
daardoor makkelijker en sneller gaat. Veel kwekers 
zijn diep in hun hart van mening dat die aanpak 
nog steeds de voorkeur geniet, zeker bij snelle 
groeiers. Bij een wat trager groeiende eik zal het 
wat langer duren om een enigszins fatsoenlijk 
kroontje op de halfwas boom te krijgen, maar 
bij een snel groeiende iep moet dat geen pro-
bleem zijn. Thijmen Kraaijeveld van de Nationale 
Bomenbank: ‘Een beheerder weet dat hij, als hij 
een 12-14 cm koopt, te maken heeft met een tijde-
lijke kroon. De esthetische waarde van deze kroon 
is niet relevant. Het gaat om de kwaliteit van de 
doorgaande spil.’    

Optimisme
De vakbladen Boom In Business en Boomzorg 
brachten medio mei een aantal boomkwekers en 
boomverzorgers bij elkaar onder voorzitterschap 
van Herman van Wevers, om over deze onderwer-
pen te discussiëren. Een van de zaken die daar naar 
voren kwamen, is dat het rigoureus uitdunnen van 
de kroon technisch misschien wel een goed idee 
zou zijn, maar dat dit niet altijd haalbaar is, omdat 
de beheerder graag meteen massa in de straat wil 
zien. Daarnaast is het ook niet meer per se noodza-
kelijk, omdat een goed gekweekte boom die vaak 
genoeg herplant is en voorzien is van een com-
pacte wortelpruik, ook zonder rigoureuze snoei 
goed aan de groei moet kunnen gaan na aanplant 
in de straat. Toon Ebben, gastheer van de master-
class, waarschuwt echter voor te veel optimisme 
met betrekking tot herplanten. Herplanten op de 
kwekerij kost veel tijd en is dus duur. Bezuinigen 
op het herplanten is daarom relatief makkelijk voor 
de kweker, die toch al te maken heeft met slechte 
prijzen en een weerspannige markt. Daarbij geldt 
dat slechts weinig opdrachtgevers controleren of 
een boom werkelijk zo vaak is verplant als is aan-
gegeven. In de praktijk is dat lastig vast te stellen. 
Thijmen Kraaijeveld: ‘Wij gaan uit van de stelling 
dat 90% van de bomen af kwekerij niet de juiste 
kluit-kroonverhouding heeft en dat dat de kroon 
te veel hout bevat. Snoeien is dus noodzaak en het 
is een kwestie van vakmanschap om te bepalen 
hoeveel je moet snoeien. Dat hangt af van de soort 
boom en de kwaliteit van de kluit.’

Kweker
Blijft het feit dat je doorgaans een boom in de 
straat wilt zonder (zware) gesteltakken. Daarom 
snoeien veel boomkwekers hun bomen op de 
kwekerij vaak een aantal keren per jaar terug. Dat 
is voor een deel bittere noodzaak, omdat bomen 
op de kwekerij relatief dicht op elkaar staan en de 
kweker daarom een voorkeur heeft voor compacte 
kronen. Voor een boomkweker is dat makkelijk te 
realiseren. Thijmen Kraaijeveld en Ruud van den 

Dicht op elkaar met korte, 

steeds ingesnoeide zijtakken, 

die dus relatief weinig 

bladmassa per tak hebben 

en niet zo snel dikken

Joost van de Ven

Gespreksvoorzitter Herman Wevers en Henk Meijers.
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Brink van respectievelijk de Nationale Bomenbank 
en Pius Floris Amsterdam geven aan dat dit in 
de praktijk van de boomverzorging veel lastiger 
is. Daar duurt het vaak drie, vier jaar voordat een 
boom de eerste jeugdsnoei krijgt. Ook al geeft 
Herman Wevers, die de materie logischerwijs wat 
theoretischer bekijkt, aan dat dit eigenlijk niet de 
bedoeling is. 
Thijmen Kraaijeveld legt het verschil nog eens 
op andere manier uit. ‘Een boomkweker snoeit 

op groei en heeft dus belang bij zo veel mogelijk 
volume in de kroon. Een boomverzorger wil voor 
het aanslaan de juiste kluit-kroonverhouding. De 
boomverzorger wil de boom vervolgens door een 
aantal snoeibeurten op de juiste opkroonhoogte 
krijgen. Snelle groei op de kwekerij versus het aan-
slaan en de opkroonhoogte van de boom langs de 
straat; daar zit het grote verschil.’ 

Snoeien op de kwekerij
Toon Ebben stelt de boomverzorgers de retorische 
vraag: ‘Willen jullie, als afnemers van onze bomen, 
vijf of tien euro meer betalen als wij onze bomen 
voor aflevering nog een keer goed uitsnoeien?’  
Henk Meijers van kwekerij Noordplant claimt dat 
hij een nieuwe snoeimethode heeft ontwikkeld. 
Het idee daarachter is het besef dat je als kweker 
geen eindproduct levert, maar een halffabrikaat. 
Alleen de doorgaande spil is daarbij echt van 
belang. Het kroontje moet zo weinig mogelijk 
gesteltakken hebben. Dat lijkt natuurlijk verdacht 
veel op de oude snoeimethode van boomkwekers. 
Dicht op elkaar met korte, steeds ingesnoeide 
zijtakken, die dus relatief weinig bladmassa per tak 
hebben en niet zo snel dikken.

De discussie zal wel altijd doorgaan. De openbaar-
groenbeheerder die veel geld betaalt voor een 
boom, zal eisen dat er een kant-en-klaar product 
wordt geleverd, dat meteen massa geeft in de 
straat en er leuk uitziet. Dat wringt met de wer-
kelijkheid, en groenbeheerders met kennis van 
bomen weten dat haarfijn. Uiteindelijk is een boom 
die wordt aangeplant een halffabrikaat en het kost 
het nog jaren van snoei voordat het eindbeeld 
wordt gehaald. 

Thijmen Kraaijeveld

Ruud van den BrinkHenk Meijers

Gastheer Toon EbbenJoost van de Ven

Be social 
Scan of ga naar:  

www.boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-5524
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In het afgelopen decennium is de populariteit van de (elektrische) fiets flink toegenomen. Een belangrijke voorwaarde voor een ontspannen fietstocht 

is een goede conditie van het fietspad. Een groot deel van de fietspaden loopt langs buitenwegen die dorpen en steden verbinden. Idealiter worden de 

bermen van deze fietspaden door bomen of struiken omlijst. 

Auteur: Norman Fruth, GaLaBau Feind GmbH, Lübben (D)

De bomen dienen in dat geval niet enkel als wind-
scherm, schaduwbron en voor de esthetiek, maar 
zijn ook onderdeel van een functioneel urbaan 
systeem. Zo kan de boom niet enkel CO2 opnemen 
en transformeren, maar ook bijdragen aan het 
behoud en de opbouw van de levenskwaliteit van 
mensen in publieke ruimtes en hun leefomgeving. 
Om deze redenen is de boom langs de talrijke 
fietspaden te zien als partner. Met deze erkenning 
en waardering zouden we de boom ook als zoda-
nig moeten behandelen.

Een boom wordt tijdens de groei aan een veelvoud 
van belastende factoren blootgesteld. Zo kan de 
boom door ongelukken, strooizout, weersomstan-
digheden en bouwwerkzaamheden schade oplo-
pen. Echter, de boom wordt niet enkel van buitenaf 
beschadigd; de boom brengt zelf ook schade toe. 
Door de groei van boomwortels ontstaat schade 
aan het asfalt. De wortels groeien onder het asfalt 

door en drukken het omhoog. Door deze wor-
telopdruk ontstaan hobbels en breuken in het 
wegdek die niet alleen vervelend zijn, maar ook 
gevaarlijk voor fietsers (en skeelers). Steeds vaker 
worden provincies en gemeenten aansprakelijk 
gesteld voor schade en lichamelijk letsel als gevolg 
van wortelopdruk. Deze trend is onafwendbaar en 
dwingt overheden na te denken over duurzame 
oplossingen voor het probleem van wortelopdruk. 

Om het ontstaan van schade door wortelopdruk te 
voorkomen en tegelijkertijd de bomen voldoende 
groeiruimte te geven, heeft de onderneming 
GaLaBau Feind uit Lübben, Duitsland, een oplos-
sing bedacht: de machinale inbouw van wortelwe-
ringsschermen met de speciaal daarvoor ontwik-
kelde wortelweringsfrees WSF800. GaLaBau Feind 
en RootBarrier B.V. uit Lelystad, marktleider op het 
gebied van hoogwaardige wortelweringsscher-
men onder de merknaam RootBarrier®, hebben 

de handen ineengeslagen en zijn een strategische 
samenwerking aangegaan. Hierdoor zijn de frees 
en wortelweringsschermen optimaal op elkaar 
afgesteld, waardoor vakkundig en efficiënt kan 
worden ingebouwd en hiermee de overlast voor 
de omgeving tot een minimum wordt beperkt.  

Voorbereiding 
Aan de machinale inbouw van wortelweringsscher-
men gaat een uitgebreide voorbereiding vooraf. 
Ten eerste moet ter plekke worden bekeken of er 
überhaupt voldoende ruimte is om machinaal te 
kunnen inbouwen. Ten tweede moet door middel 
van een ‘Klic-melding’ worden beoordeeld of er 
kabels en leidingen in de grond liggen die, met het 
oog op risico van beschadiging, de inzet van de 
wortelweringsfrees uitsluiten. Als deze twee trajec-
ten positief worden afgerond, wordt gekeken naar 
de grondsoort, de staat van de weg, de leeftijd van 
de bomen en de afstand van de bomen tot het 

Gecontroleerde wortelgroei 
door de inbouw van 
wortelweringsschermen

Machinale inbouw van het hoogwaardige RootBarrier® 360-wortelweringsscherm met de wortelweringsfrees WSF800
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fietspad. Als ook dan het sein op groen staat, moet 
de inzet van de wortelweringsfrees vanuit biolo-
gisch perspectief worden afgewogen. Immers, niet 
elke boom is hetzelfde. Hiervoor wordt gebruikge-
maakt van rapporten en richtlijnen van erkende en 
gerenommeerde instituten. Wanneer niets de inzet 
van de wortelweringsfrees meer in de weg staat, 
kan worden overgegaan tot inbouw.

Inbouw 
De wortelweringsfrees is qua maatvoering en 
uitvoering volledig op fietspaden afgestemd en 
bestaat feitelijk uit twee voertuigen: de WSF800-
frees zelf en een tweede bezemwagen. Hoe het 
werkt? De WSF800 rijdt over het fietspad en in 
één handeling wordt op 50 cm van het fietspad, 
door het zijdelings aangebrachte freeswiel, een 
80 cm diepe en 5 cm brede gleuf gefreesd en het 
RootBarrier®-wortelweringsscherm in de gleuf 
geplaatst. Direct daarna wordt de gleuf met de 
uitgefreesde grond gevuld. Het tweede voertuig 
bezemt het fietspad schoon en verdicht de berm 
door middel van een trilplaat. Indien gewenst kan 
in dezelfde passage graszaad worden gestrooid en 
ingewerkt.  

Resultaat
Het resultaat is een vakkundig geplaatst hoog-
waardig RootBarrier® 360-wortelweringsscherm 
met 25 jaar garantie tegen wortelpenetratie waar-
door:
• de levensduur van het asfalt wordt verlengd;
• de langetermijnonderhoudskosten dalen; 
• de kans op aansprakelijkheid bij letsel als gevolg 
  van wortelopdruk wordt geminimaliseerd;
• de gezonde groei van de bomen wordt 
  gewaarborgd;
• de overlast voor de omgeving door de snelle en 
  efficiënte inbouw wordt beperkt.

De WSF800 is inmiddels met succes ingezet bij de 
gemeenten Dordrecht, Houten, Midden-Drenthe, 
Dalfsen, Apeldoorn, Den Helder, provincie Zuid-
Holland en de provincie Overijssel.

KENNIS

Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met RootBarrier B.V., Nikkelstraat 5, 
8211 AJ Lelystad, telefoon 0320 215 805, 
e-mail: sales@rootbarrier.nl of kijk op 
www.rootbarrier.nl/producten/wortelwerings-
frees.
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Een korte introductie van het Praktijkadvies essen-
taksterfte verduidelijkt het een en ander. Wanneer 
dit praktijkadvies totaal onbekend is, verdient het 
aanbeveling dit eens te lezen.
Toen het advies door het Bosschap geschreven 
werd, was nog niet bekend of duidelijk aange-
toond welke beheermaatregelen effectief zijn 
tegen essentaksterfte. Het advies beschreef welke 
handelingen het ziekteproces vertragen of de kans 

op besmetting verkleinen, een en ander gebaseerd 
op de bevindingen van een select groepje beheer-
ders dat zich over dit onderwerp had gebogen. De 
kernpunten uit het advies: indien mogelijk, afzet-
ten van hakhout uitstellen en inboeten om hak-
hout te behouden; grootschalige werkzaamheden 
en dunningen uitstellen om stress te voorkomen; 
nauwelijks aangetaste essen in het beheer voor-
trekken en in de gaten houden met het oog op 

eventuele resistente soorten; voortijdig een omvor-
mingsplan bedenken om, in het ergste geval, een 
bos snel te kunnen omvormen indien resistent 
plantmateriaal niet tijdig beschikbaar is.

Belangrijkste vragen uit de interviews
Interviews werden gehouden met 33 beheerders 
in bijna alle delen van Nederland. Zo kon meteen 
ook worden nagegaan of per gebied de ervarin-

Nederland heeft al sinds 2010 te maken met essentaksterfte. In 2011 is een eerste landelijk advies uitgebracht door het voormalig Bosschap. Dit advies 

gaf aan hoe het best met essentaksterfte om te gaan. In 2013 volgde een verbeterde versie: Praktijkadvies essentaksterfte. Begin 2015 heeft de auteur 

van dit artikel binnen het kader van zijn afstudeerproject onderzocht hoe de zaken er anno 2015 voor staan wat betreft het beheer van deze lastige 

ziekte. Een en ander resulteerde in het afstudeerwerkstuk Literatuuronderzoek essentaksterfte.

Auteur: Jaap Gunnink

Wat is anno 2014/2015 bekend 
over het beheer van 
essentaksterfte?
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ACHTERGROND8 min. leestijd

gen verschilden. In 2013 publiceerde Boomzorg 
al een artikel over essentaksterfte waarin staat 
dat gemeenten in het noorden van Nederland 
sneller ingrijpen dan gemeenten in het zuiden. Bij 
constatering van essentaksterfte blijken de noor-
derlingen al snel over te gaan tot kap, zo valt te 
lezen. Het is niet eenvoudig om, op grond van het 
interview, een tweedeling te maken in de groep 
van geïnterviewde beheerders. Wel is een duidelijk 
onderscheid waargenomen in hoe de beheerders 
over de ziekte denken en wat zij van de situatie 
vinden. Grofweg het grootste deel van de beheer-
ders geeft aan onzeker te zijn over de toekomst 
van de es en verwacht dat de es flink in aantal zal 
afnemen in veel delen van Nederland. Een klein 
deel blijft vrij rustig onder de heersende omstan-
digheden, verwacht dat de es er wel weer bovenop 
komt en ziet het nog niet gebeuren dat er massale 
sterfte onder de es zal ontstaan. Toch hebben alle 
beheerders die geïnterviewd zijn, gehoord van het 
Praktijkadvies essentaksterfte. Slechts enkelen vol-
gen de adviezen niet of nauwelijks op.

Over het algemeen worden de richtlijnen uit 
het praktijkadvies van het Bosschap opgevolgd. 
Enkele beheerders passen sommige punten wat 
aan vanwege een ander denkbeeld. Zo is bij 
Staatsbosbeheer een groep mensen actief die 
zich in essentaksterfte hebben verdiept of er veel 
mee bezig zijn. Zij geven regelmatig updates en 
adviezen aan de beheerders. Deze adviezen komen 
veelal overeen met het Praktijkadvies essentak-
sterfte, maar zijn soms wat verder uitgewerkt of 
bevatten extra maatregelen. Staatsbosbeheer is er 

bijvoorbeeld achter gekomen dat het blessen van 
es het beste in juli/augustus plaats kan vinden. Dat 
heeft te maken met het kunnen beoordelen van 
de kroonvitaliteit. Een ander voorbeeld komt van 
een beheerder van een landgoed in Utrecht. Daar 
wordt geëxperimenteerd met hakhoutopstanden 
door in te boeten en op sommige stukken het 
advies op te volgen, maar op andere stukken het 
beheer ongemoeid te laten. Opvallend is dat veel 
beheerders denken dat dunningen zo lang moge-
lijk uitgesteld moeten worden, Dunnen en afzetten 
van hakhout moet inderdaad uitgesteld worden 
totdat er een plan is waarin duidelijk staat aange-
ven hoe de komende jaren met essentaksterfte 
wordt omgegaan en wat er gedaan gaat worden in 
verschillende scenario’s. 

Het belangrijkste wat uit de interviews naar voren 
komt, zijn de ervaringen van beheerders in het 
beheer van essentaksterfte. Gevraagd is naar 
opvallende zaken die zijn waargenomen in de 
afgelopen jaren, en ook is de vraag gesteld of 
de maatregelen uit het Praktijkadvies essentak-
sterfte lijken te werken. Helaas bleek deze laatste 
vraag lastig te beantwoorden. Veertien van de 33 
beheerders blijven het antwoord schuldig omdat 
daar volgens hen niet goed op gelet kan worden 
en niet kan worden uitgemaakt of eventuele ver-
beteringen te danken zijn aan het opvolgen van 
het advies. Zes beheerders geven echter aan geen 
verschil of verandering te zien tussen de periode 
vóór het opvolgen van een aangepast beheer en 
nu. Dan zijn er nog vijf beheerders die aangeven 
geen verbetering, maar ook geen verslechtering 
te hebben waargenomen in de geïnfecteerde 
gebieden. Ten slotte zijn er nog vijf beheerders 
die van mening zijn dat een aangepast beheer zin 
heeft voor zover dat de ontwikkeling van de ziekte 
vertraagt. Twee geïnterviewden van de gemeente 
Kampen geven aan dat met het verwijderen van 
gevallen essenbladeren en -takken de aantasting 
in de stad minder is geworden. Er is dus enerzijds 
een groep van twintig man die weinig kan zeggen 
over de uitkomst en het effect van het aangepaste 
beheer, en anderzijds een groep van dertien man 
die beweert wel (positieve) uitkomsten en effecten 
te zien als gevolg van het aangepaste beheer.
Ruim tien beheerders uit vijf verschillende pro-
vincies geven aan dat in jonge exemplaren en bij 
verjonging van de es de situatie erger is dan bij 
oudere exemplaren. Uit literatuuronderzoek blijkt 
dat dit in elk land het geval is. Bijzonder is dat op 
twee plekken, Zuid-Holland en Utrecht, een stuk 
verjonging is aangetroffen dat het beter doet dan 
andere verjongingsplekken en minder last heeft 
van essentaksterfte, wat kan duiden op de aanwe-

zigheid van resistente of tolerante soorten. Verder 
is nog een aantal opvallende waarnemingen 
gedaan, zoals gebieden of omstandigheden waar 
essen het beter lijken te doen of dat afzonderlijke 
essen lijken te herstellen als gevolg van bepaalde 
maatregelen. Dit zijn echter allemaal afzonderlijke 
en vaak individuele waarnemingen die nog niet 
veel zeggen over het bestaan van resistente exem-
plaren of omstandigheden waarbij de es beter 
bestand is tegen de ziekte. Daarom pleiten sommi-
gen ook voor een monitoringsprogramma, zodat 
er een eenduidige vertaling komt van de toestand 
en de eventuele verbeteringen. Op die manier 
kan duidelijk worden of bepaalde handelingen 
of situaties wel of niet voor betere en gezondere 
exemplaren zorgen.

Wat leert de literatuur uit het buitenland ons?
Uit literatuuronderzoek naar wat andere Europese 
landen met en tegen essentaksterfte doen, zijn 
vergelijkbare en nieuwe inzichten ontdekt, net 
zoals die in Nederland gelden. Zo wordt in de 
meeste landen eveneens geadviseerd om bij 
besmette bomen niet te snel tot kap over te gaan, 
maar de bomen zo lang mogelijk te behouden 
om zo proberen te ontdekken of er resistente of 
tolerante soorten bestaan, en om na te gaan of de 
es zich eventueel kan herstellen van de ziekte. In 
de buitenlandse literatuur wordt meer uitgelegd 
waarom er geen essen aangeplant mogen worden. 
De belangrijkste reden hiervoor is het vertragen 
van de verspreiding van essentaksterfte. Met name 
landschapselementen kunnen een mooie route 
vormen waarlangs de ziekte zich makkelijk in een 
nieuw gebied kan vestigen. Verder speelt in andere 
landen ook het probleem dat veel jonge opstan-
den en zaailingen het onderspit delven. Wanneer 
verjonging van es op open plekken of kapvlaktes 
is gewenst, is dit eigenlijk alleen mogelijk met 
intensief beheer omdat de es weggeconcurreerd 
wordt door pioniersoorten. Bovendien moet extra 
worden gewaakt voor inteelt en worden gelet op 
voldoende genetische diversiteit vanwege die mas-
sale sterfte onder zaailingen en jonge essen.
In Engeland is diepgaander onderzocht hoe de 
biodiversiteit van gebieden zo groot mogelijk 
gehouden kan blijven door gebruik te maken van 
vervangende soorten, mocht de es werkelijk mas-
saal sterven en grotendeels verdwijnen. Zo zijn 
voor verschillende plant- en diergroepen metingen 
en is literatuuronderzoek gedaan om erachter te 
komen welke andere boomsoort de es het beste 
kan vervangen. Over het algemeen blijkt de zomer- 
of wintereik (Q. robur/petraea) de soort die de es 
het best kan vervangen, samen met beuk (F. sylva-
tica), gewone esdoorn (A. pseudoplatanus), gewone 

De kernpunten uit het 

advies: indien mogelijk, 

afzetten van hakhout 

uitstellen en inboeten om 

hakhout te behouden
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De Vernieuwers 
Bij de Enk hebben we een passie voor 
groen. De basis daarvoor werd decennia 
geleden al gelegd.

Sindsdien bouwen we met veel plezier en  
inzet aan een solide bedrijf dat een goede  
naam hoog te houden heeft. Met de speci -  
 fieke kennis en ervaring die we in al die  
jaren opgedaan hebben en met een duide-
lijke focus op vernieuwing en innovatie,  
richten we ons binnen de groensector op  
ons eigen specialisme: de aanleg en het 
onder houd van golfbanen, daktuinen – voor - 
namelijk voor multifunctioneel gebruik – en 
terreininrichting. 

Ambach te lijk vakmanschap combineren we 
graag met nieuwe technieken en inzichten. 

Wij zoeken een  
werkvoorbereider / maintenance engineer - onderhoud.

Plaats in de organisatie: je bent onderdeel van het onder-  
houdsteam en voert de complete werkvoorbereiding uit en stuurt  
de uitvoering aan van onderhouds projecten. Voor 3 dagen in de 
week zal je het project ‘Schiphol’ aansturen. Na een inwerk periode 
op ons hoofdkantoor in Renkum zal je actief zijn in de regio ‘west’ 
vanuit de vestiging in Rijnsaterwoude. 

Werkzaamheden : 
• Het opbouwen en onderhouden van contacten met beheer-
der en verschillende stakeholders op Schiphol. • Coördineren en  
sturing geven aan de groenwerkzaamheden op Schiphol. • Op - 
stellen van Onderhoudsplannen t.b.v. het groenbeheer op 
Schiphol en proactief naar verbeteringen zoeken en deze ver-
werken in de plannen. • Aansturen van onderhoudsprojecten.  
• Administratie bijhouden in SAP t.b.v. Schiphol en interne boek-
houding binnen De Enk.

Jouw profiel: je bent in het bezit van een afgeronde HBO  
groenopleiding en bent praktisch aangelegd (bij voorkeur  
MBO vooropleiding). • Je hebt passie voor het groenvoorziening- 
vak en affiniteit voor civiel techniek. • Je bent een teamplayer  
die ook goed in staat is om zelfstandig te werken. • Je hebt mini - 
maal 5 jaar relevante werkervaring. • Je bent enthousiast en  
staat continu open voor verbeteringen en draagt deze ook zelf 
aan. • Woonachtig in de regio  Schiphol – Utrecht – Den Haag. 
• Je bent gewend resultaat te boeken in een continu veranderen-
de omgeving.

Jouw kansen bij de Enk: bij ons heb je alle 
moge lijkheden om competenties uit te breiden of 
te verdiepen. De Enk is een snelgroeiende onder- 
neming waardoor je mogelijkheden hebt om door te 
groeien in andere functies als daar behoefte aan is.  
Binnen ons bedrijf hanteren wij de Hoveniers cao. 

Heb je interesse in deze functie, mail dan jouw 
motivatie en cv naar:
De Enk Groen & Golf
t.a.v. Gerard van der Werf 
g.werf@deenkgroenengolf.nl

Voor inhoudelijke vragen over de functie kun je  
contact opnemen met: Gerard van der Werf

Bomen maken onze stedelijke omgeving leefbaar. Een gezonde groene infrastructuur in de stad is 
daarom onmisbaar. GreenMax is gespecialiseerd in duurzame innovatieve producten voor de inrichting 

van de plantplaats boven en ondergronds, zodat groen en infrastructuur samengaan.

Duurzaam groen begint met een goede basisinrichting van het plantvak

connecting green and infrastructure

www.greenmax.eu
GreenMax | Tel +31(0)413-294447 | info@greenmax.eu 
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hazelaar (C. avellana) en de ruwe en zachte berk 
(B. pendula/pubescens). Een ander sterk punt dat 
voortkwam uit literatuuronderzoek, is dat vooral 
gebruikgemaakt moet worden van de geschiede-
nis en internationale kennis. Uitgaande van andere 
boomziektes, valt er genoeg te leren over hoe het 
beste kan worden omgegaan met essentaksterfte. 
De mensen die dit hebben onderzocht en beschre-
ven, roepen dan ook op om lering te trekken uit de 
geschiedenis en kennis met elkaar te delen.
Van België, Engeland, Duitsland en Zwitserland 
is een beheerplan of advies over essentaksterfte 
gevonden. België, Duitsland en Zwitserland hante-
ren grotendeels dezelfde adviezen en maatregelen 
met hier en daar misschien een klein verschil 
in aanpak. Opvallend is dat Engeland een heel 
andere aanpak heeft dan de rest. Engeland heeft 
een uitgebreid beheerplan opgesteld waarbij de 
overheid nauw betrokken is en waarbij lokale ver-
enigingen en individuen ook intensief betrokken 
zijn bij gedeelten van het beheerplan. De Forestry 
Commission, Natural England, de FERA (Food and 
Environment Research Agency) en de overheid 
zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en nale-
ving van het beheerplan en de afspraken die zijn 
gemaakt. Met vier hoofdpunten die elk onder-
verdeeld zijn in kleinere punten en stappen, wil 
Engeland het probleem rondom essentaksterfte 
aanpakken, maar vooral ook ervoor zorgen dat 
deze ziekte zich niet verder kan verspreiden.

Voorlopige resultaten
Uit de interviews die bij de beheerders zijn afge-
nomen, blijkt dat het nog moeilijk is om vast te 

stellen of het advies zijn uitwerking heeft. Veel 
beheerders gaven aan niet te kunnen zeggen 
of het opvolgen van het advies heeft geleid tot 
verbetering. Toch zijn er enkelen die hier wel iets 
over konden en durfden te zeggen. Zo beweert 
een handjevol beheerders dat het opvolgen van 
het advies de verspreiding vertraagt en dat bomen 
niet meer massaal en tegelijkertijd besmet raken. 
Ook voor wat betreft het hakhout meldde een 
beheerder dat waar menging met andere soorten 
bestaat of is ingeboet, de essen het beter doen dan 
wanneer er sprake is van een monocultuur. 
Tijdens het afstudeerproject werd helaas niet veel 
informatie gevonden over buitenlandse resultaten 
van beheer tegen essentaksterfte. Uit een aantal 
bronnen kwam naar voren dat het regeneratie-
vermogen van de es verzwakt is doordat jonge 
bomen vaak getroffen worden door de ziekte en 
er te weinig zaadbomen in de omgeving staan. 
Kapvlaktes worden daarom niet meer door de es 
gekoloniseerd en alleen op kleine open plekken 
en kapvlaktes kan de es nog natuurlijk verjongen, 
mits er genoeg zaailingen zijn en er genoeg ruimte 
gecreëerd wordt voor deze zaailingen (intensief 
beheer). 

Engeland heeft door middel van het raadplegen 
van literatuur, databanken en veldkennis onder-
zocht wat het effect zal zijn van vier verschillende 
beheerscenario’s op soorten die totaal afhankelijk 
zijn van of sterk geassocieerd zijn met het voor-
komen van de es. Dit is onderzocht met het oog 
op een tijdsperiode van één tot tien jaar en op 
een tijdsperiode van vijftig tot honderd jaar. Voor 
de eerste tijdsperiode blijkt het beter te zijn wan-
neer helemaal niets aan essentaksterfte wordt 
gedaan, of wanneer niet geoogst wordt maar wel 
op verjonging aangestuurd, dan wanneer (aan-
getaste) essen worden gekapt, evenals andere 
boomsoorten, om het winstgevend te maken. Voor 
de tweede tijdsperiode maakt het weinig uit welke 
maatregelen getroffen worden, omdat binnen 
deze tijd de meeste essen al vergaan zijn.

Belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit 
het afstudeerwerkstuk
Uit de interviews en het literatuuronderzoek 
blijken de volgende punten uit het Praktijkadvies 
essentaksterfte goede maatregelen: de richtlijnen 
voor het snoeien van bomen en het afzetten van 
hakhout; niet kappen als het niet nodig is, om zo 
resistente vormen te ontdekken en voor eventueel 
natuurlijk herstel; essen die er goed uitzien bevoor-
delen evenals mengboomsoorten (geldt ook voor 
hakhout); de richtlijnen voor het dunnen van een 
bos, mits deze uitgebreid worden met de informa-

tie die onder de aanbevelingen staan; geen stress 
veroorzaken, zoals veranderingen in waterhuishou-
ding of bodemprocessen.
Na grofweg vier jaar waarin het natuurbeheer 
actief te maken heeft met essentaksterfte, begin-
nen enkele beheerders een verband te zien tussen 
de ontwikkeling van de ziekte en bepaalde hande-
lingen, beheermaatregelen en fysische factoren. 
Omdat er nog geen algemeen monitoringspro-
gramma is waarmee gegevens vergeleken kunnen 
worden, en er nog relatief kort sprake is van de 
ziekte, kunnen deze aannames niet hard gemaakt 
worden.

Voor betere gegevens en kennis over de ziekte is 
een landelijk monitoringsprogramma zeer aan te 
bevelen. Op deze manier worden gegevens op 
eenzelfde manier verzameld en kunnen er dui-
delijker uitspraken worden gedaan. Een grotere 
betrokkenheid van de overheid zal er zeker toe lei-
den dat de problemen sneller en beter aangepakt 
kunnen worden. Een goed voorbeeld van hoe dit 
zou kunnen, is hoe de Engelse overheid dit doet. 
Het Praktijkadvies essentaksterfte kan uitgebreid 
en verduidelijkt worden met de volgende punten: 
natuurlijke verjonging ruimte bieden en hierin 
al vroeg selecteren op vitale exemplaren; geen 
es aanplanten, maar vervangende boomsoorten 
gebruiken en als het niet anders kan, de soorten 
met resistente eigenschappen gebruiken; leren van 
re-introductieprogramma’s na eerdere plagen en 
ziektes onder bomen; richtlijnen duidelijker, over-
tuigender en zekerder formuleren.

Auteur Jaap Gunnink heeft het onderzoek 
verricht voor zijn afstudeerscriptie in het kader 
van de opleiding Toegepaste Biologie aan CAH 
Vilentum Hogeschool.
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Thomsen vertelde over de laatste stand van 
de wetenschap: de pathogene schimmel die 
bekendstond onder de naam Chalara fraxinea is 
omgedoopt tot Hymenoscyphus fraxineus. Ook 
informeerde de wetenschapper de toehoorders 
over de meest recente ontdekking: essentaksterfte 
is feitelijk het gevolg van een mismatch tussen een 
schimmel en zijn waardplant. Op inheemse essen, 
zoals Fraxinus excelsior, kwam namelijk altijd al de 
schimmel ‘essenvlieskelkje’ voor, die echter niet 
groeit in de takken van de boom. In West-Europa 

is het echter verdrongen door het essenvlieskelkje 
dat bij de Chinese es hoort (Fraxinus mandshurica). 
Deze schimmel, Hymenoscyphus fraxineus, is niet 
zo goed ingesteld op onze inheemse es. Hij groeit 
wel in de takken, en zelfs in de stam van de boom, 
en zorgt daar voor de bekende verschijnselen van 
essentaksterfte. 

Fluctuerend ziektebeeld
De Deense onderzoekster Iben Margrete 
Thomsen kwam het podium op met een aange-

taste essentak, meegenomen van een wandeling 
door Amsterdam, de dag ervoor, met Arnold 
Meulenbelt van BTL Bomendienst. Dagvoorzitter 
Henry Kuppen grapte dat ze hem had verzekerd 
dat het geen gevaarlijke import uit Denemarken 
betrof. Haar boodschap was sowieso bedoeld 
om Nederland gerust te stellen: ‘Denemarken 
kampt nu al tien jaar met essentaksterfte, sinds 
de echte uitbraak in 2005. Sindsdien hebben we 
de essen fluctuerende cycli zien doormaken: van 
slechte naar verbeterde toestand, en opnieuw van 

Essentaksterfte is een veelbesproken onderwerp, maar volgens Iben Margrete Thomsen van het Deense instituut voor geowetenschappen verschilt de 

beste aanpak per locatie van de betreffende bomen. In de openbare ruimte kan men zieke essen met een gerust hart laten staan, zo is de ervaring in 

Denemarken. 

Auteur: Santi Raats

Een flink teruggesnoeide es is 
beter dan geen es 
Onderzoekster Iben Margrete Thomsen op de Boom Innovatie Dag: 
‘Essentaksterfte in de openbare ruimte? Don’t panic!’
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slechte naar verbeterde toestand. De hevigheid 
van de ziekte hangt samen met het weer in het 
voorafgaande jaar. Een vochtige warme zomer 
zorgt voor veel sporenzetting, en dus voor veel 
ziektedruk in het volgende jaar. ‘De schimmel ver-
spreidt zich via het gebladerte. In het bos sterven 
essen sneller, doordat de infectiedruk hoger is: de 
schimmel overwintert in het afgevallen essenblad 
op de bosbodem en zorgt ieder jaar voor nieuwe 
aantasting. Bij essen in het bos groeit de schim-
mel ook in de stam. Vooral na de intrede van de 
honingzwam en de bark beetle is het essenhout in 
het bos niets meer waard en is de kans groot dat 
de es sterft. Om de waarde van een productiebos 
te behouden, kan men in het bos het beste direct 
tot kap overgaan. In de stad hoeft men niet te kap-
pen. In Denemarken heeft men in de steden de 
afgelopen tien jaar gezien dat de aangetaste essen 
niet ten onder gaan. In de steden is het warmer 
en droger, terwijl schimmels vochtige condities 
nodig hebben, zoals die bij uitstek voorkomen in 
bosgrond. Essen in de stad worden ziek in de top, 
maar sterven niet. Zolang een es veilig is, kan hij 
blijven staan.’ 

Terugsnoeien, maar laten staan
‘De ziekte is niet te stoppen’, verzekert Thomsen. 
‘Maar de bomen in de stad maken een prima kans. 
Haal dood hout en gebladerte eruit, want daarmee 
haal je de voedingsbron van de schimmel weg. 
Op die manier kunnen essen nog jarenlang blijven 
staan. Een flink teruggesnoeide, smalle es is beter 
dan helemaal geen es. Zo verliest hij geen kracht 
en de aantasting verloopt zeer traag.’ Ook verze-
kerde ze dat gezonde bomen niet geïnfecteerd 
kunnen worden door snoeigereedschap, maar dat 
er aan open wonden natuurlijk wel de bekende 
risico’s kleven. Over de toekomst zegt ze: ‘Sommige 
klonen kunnen we later misschien gaan planten, 
zoals Fraxinus ornus en americanus en sommige 
van excelsior. Misschien gaan kwekers ook aan de 
slag met mandshurica.’ Deze lezing bleek welkom 
nieuws voor veel bezoekers in de zaal. 

Boombeheerders geholpen met Thomsens tips
Hoewel Thomsen direct na haar lezing doorreisde 
voor een lezing in Engeland, werd de organisatie 
de rest van de dag geregeld aan de mouw getrok-
ken met de vraag of Thomsen er nog was. De 

beheerders en boomverzorgers in kwestie wilden 
haar graag nog eens spreken. Stagiair bij TFI4000 
Martjan Dekker wilde weten of het bemesten van 
essen de weerstand tegen essentaksterfte kan 
verhogen.

Gerrit-Jan van Ommen, boomverzorger bij De 
Ridder in de gemeente Leusden, vertelde dat hij 
80-jarige zieke goudessen had gered van de onder-
gang. ‘De bewoners eisten dat we ze weghaalden, 
maar ik heb hen ervan weten te overtuigen dat 
ze nog prima kunnen blijven staan. De lezing van 
Thomsen heeft mijn gevoel hierover bevestigd. 
Ik ben blij dat de goudessen er nog staan; ze zijn 
prachtig!’
René Repkes, boombeheerder bij de gemeente 
Cromstrijen, weet nu wat hem te doen staat: ‘Bij 
ons begint essentaksterfte nu in te treden. We kun-
nen aan de slag met snoeien!’

Gerrit Jan van Ommen

Iben Margrete Thomsen

René Repkes

Martjan Dekker

‘Gezonde essen kunnen niet 

geïnfecteerd worden 

door snoeigereedschap’
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De groenbestekken die tot nu toe gegund zijn, zijn 
praktisch allemaal integrale bestekken, waarbij de 
aannemer een breed palet aan werkzaamheden 
op zich neemt. Het bestek in Goirle is het eerste 
specifieke contract voor alleen boombeheer. 
Günther Rutten van Cobra planadviseurs verzorgde 
de voorbereiding. Het werk werd gegund aan BTL 
Realisatie. 
Ook in Goirle was aanvankelijk voorzien in een 
'ouderwetsch' RAW-bestek, maar gaande het pro-
ces bleek een prestatiecontract beter te passen in 

de visie van Günther Rutten en de gemeente ging 
daarmee akkoord.
De essentie van het contract is dat de gemeente 
Goirle volledig wordt gevrijwaard van aanspra-
kelijkheid bij schade of letsel door gemeentelijke 
bomen. Daarnaast is de huidige kwaliteit van de 
bomen beschreven en is vermeld dat die minimaal 
gelijk moet blijven. Verder is opgenomen dat de 
opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het zelf-
standig afhandelen van klachten en meldingen 
over gemeentelijke bomen.

Bijeenkomst 
Op 21 september 2015 organiseerde Günther 
Rutten van Cobra planadviseurs in het gemeen-
tehuis van Goirle een soort masterclass over UAV-
geïntegreerde contracten in het algemeen en de 
totstandkoming van dit contract in het bijzonder. 
Een prestatiecontract heeft weliswaar tal van voor-
delen, maar kent ook risico’s. 
Kees Bongers en Istvan van Hoof, beiden van de 
provincie Noord-Brabant, deelden hun ervaring 
met deze contracten met de gemeente Goirle en 

Het afgelopen jaar zijn op verschillende plekken in Nederland zogenaamde prestatiecontracten afgesloten. Dat past in de trend dat gemeentes meer en 

meer regiegemeentes worden en de markt niet alleen uitvoerend bezig is, maar ook de rol van toezichthouder op zich neemt.  

Auteur: Hein van Iersel 

Eerste prestatiecontract beheer en 
onderhoud gemeentelijke bomen
Goirle is de eerste gemeente die een UAV-geïntegreerd contract heeft afgesloten 
voor het beheer van gemeentelijke bomen
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opdrachtnemer BTL Realisatie; dit als aftrap voor 
het eerste UAV-GC voor het beheer en onderhoud 
van gemeentelijke bomen in Nederland.

Meervoudig onderhands
Nico van Aarle (projectleider beheer en onderhoud 
van de gemeente Goirle) vertelt:
‘De afgelopen vijftien jaar heeft Van Helvoirt 
Groenprojecten het boomonderhoud van de 
gemeente Goirle naar volle tevredenheid uitge-
voerd. Goirle moest echter een nieuw bestek op 
de markt brengen. Daarvoor hebben wij Günther 
Rutten van Cobra benaderd. Zijn opdracht was 
het schrijven van een RAW-raamovereenkomst 
voor het beheer en onderhoud van gemeentelijke 
bomen. De aannemer moet naast het snoeien 
van bomen zelfstandig zijn werk inplannen, VTA-
controles en nadere onderzoeken uitvoeren en 
ook namens de gemeente klachten en meldin-
gen afhandelen. Günther is vervolgens met die 
opdracht vertrokken om een offerte te maken. 
Twee dagen later belde hij echter op: “Nico, vol-
gens mij past deze vraag beter in een UAV-GC.” 
In overleg met Ingrid van Beers, inkoper van de 
gemeente Goirle, is het contract meervoudig 
onderhands aanbesteed. Nu, een half jaar later, 
heeft de gemeente Goirle de primeur van het 
eerste prestatiecontract voor het beheer en onder-
houd van gemeentelijke bomen.’

Günther Rutten licht het contract toe:
‘Cobra planadviseurs heeft een prestatiecontract 
geschreven, waarin in feite is opgenomen dat 
de opdrachtnemer de opdrachtgever vrijwaart 
van aansprakelijkheid bij schade of letsel door 
gemeentelijke bomen. Daarnaast is de huidige 
kwaliteit van de bomen beschreven en is vermeld 
dat die gelijk moet blijven of toenemen. Als laatste 
is erin opgenomen dat de opdrachtnemer verant-
woordelijk is voor het zelfstandig en naar tevreden-

Gunther Rutten

KEEs BoNgERs: 
‘In het begin is het werken met een UAV-GC is voor een opdrachtgever hetzelfde als het leren fiet-
sen van je kind: eerst houd je het nog vast, maar op een gegeven moment moet je het loslaten. En 

ja, dan vallen ze een keer. Je helpt het kind weer op de fiets en je gaat samen verder.’

KEEs BoNgERs:
‘We werken liever met bonussen dan met kortingen. Het is net als bij kinderen: geef je straf, dan 

krijg je een weerwoord; bij beloning krijg je motivatie.’

NIco VaN aaRlE: 
‘Ik wist al dat ik moest leren loslaten. Na vandaag besef ik dat het loslaten nog verder gaat dan ik 

voorzien had.’

ED THEuNIssEN (ToEzIcHTHouDER VaN DE gEMEENTE goIRlE): 
‘Ik heb er het volste vertrouwen in dat deze jongens het tot een goed resultaat brengen.’

aNDRé HINgsTMaN (pRojEcTlEIDER BIj BTl REalIsaTIE): 
‘Voorheen zag ik dood hout in bomen en zou ik dit kenbaar maken en wachten op een signaal van 

de gemeente om te gaan snoeien. Nu denk ik: o jee, dat zijn mijn bomen; daar moet ik iets mee 
doen.’

joEy VaN DEN BRaND (ETW’ER BIj BTl REalIsaTIE): 
‘Ik moest een VTA-controle uitvoeren en had enkele uren over. Voorheen zou ik teruggegaan zijn 

naar Haaren. Nu ben ik in overleg met de projectleider de algemene boomkenmerken van andere 
bomen gaan controleren; dat is wel zo efficiënt.’
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heid van de opdrachtgever afhandelen van klach-
ten en meldingen over gemeentelijke bomen. 
Feitelijk hebben we dus beschreven aan welke 
eisen het beheer en het onderhoud moeten vol-
doen. We hebben daarbij enkele functionele eisen 
uitgewerkt. De kwaliteit van het boombeeld moet 
in algemene zin gelijk blijven of toenemen. De 
procesmatige kant van het verhaal is echter veel 
uitgebreider. We willen niet meer sturen op onder-
houdsbeurten. We willen zien dat de opdrachtne-
mer het proces van A tot Z zodanig in de vingers 
heeft, dat werkzaamheden vervolgens naar tevre-
denheid worden uitgevoerd.

Om dat te bereiken, is er wel een geheel nieuwe 
houding nodig, zowel van de opdrachtgever als 
van de opdrachtnemer. Welke rol moet iedereen 
aannemen en hoe ga je met elkaar om?’ 

Kees Bongers put uit eigen ervaring: ‘De provincie 
Noord-Brabant heeft het meerjarig onderhoud 

van de provinciale wegen in een prestatiegericht 
contract gegoten. De belangrijkste wijziging ten 
opzichte van eerdere contracten is de beoogde 
andere relatie tussen opdrachtnemer en opdracht-
gever.’ Kees Bongers toont dat aan de hand van 
twee afbeeldingen aan. 

‘Daarbij schrijft de provincie niet meer voor hoe of 
wanneer een opdrachtnemer iets moet uitvoeren, 
maar alleen aan welk beeld de weg moet voldoen. 
Dat is soms lastig. Bijvoorbeeld als er een melding 
binnenkomt van een gat in de weg: het is dan 
lastig om niet opdracht te geven om dat gat direct 
te laten dichten. We sturen alleen de melding door. 
Vervolgens is het aan de opdrachtnemer om te 
bepalen wat ermee moet worden gedaan.’

‘De controle op de uitvoering van het contract 
is veel meer procesmatig. We kennen de SCB-
systematiek: systeemgerichte contractbeheersing. 
Daarbij sturen we op risico’s. Mogelijke knelpunten, 
zoals het aangehaalde gat in de weg, worden in 
een risicotabel opgevoerd. Afhankelijk daarvan 
wordt bepaald welke knelpunten getoetst worden. 
Omdat een gat in de weg met veiligheid te maken 
heeft, is dat al snel een toetspunt. In tegenstelling 
tot voorheen gaan we niet kijken óf dat gat er wel 
echt is; we hebben er immers al een melding van. 
We toetsen het proces dat zou moeten borgen dat 
er geen gaten ontstaan. Eerder in het proces is er 
blijkbaar iets verkeerd gegaan.’

‘Tot slot werkt de provincie in het contract liever 
met beloningen dan met kortingen. Een opdracht-
nemer die goed presteert, krijgt een contractver-
lenging van twee jaar.’

Na het verhaal van Kees Bongers volgde een 
discussieronde. Het was al met al een leerzame 
middag voor alle partijen. Als afsluiting werd BTL 
succes gewenst. De eerstvolgende stap voor BTL 
is het indienen van alle benodigde plannen en uit-
voeringsdocumenten. Cobra planadviseurs zal die 
namens de gemeente beoordelen. Als die stukken 

akkoord bevonden zijn, kan BTL voortvarend van 
start gaan.

Vertrouwen 
Kees Bongers: ‘Het hele contract is gebaseerd op 
wederzijds vertrouwen; je moet het samen doen. 
Uiteraard moet een opdrachtnemer je ook zijn 
vertrouwen geven. Voor vertrouwen is wel open 
en oprechte communicatie nodig; anders werkt 
het niet. Met name de opdrachtnemer moet meer 
durven zeggen, vooral als de opdrachtgever beter 
of anders moet presteren. Voorheen belde ik een 
collega van de provincie om een melding op te los-
sen; nu bel ik mijn “collega” van de opdrachtnemer. 
Veel opdrachtgevers denken dat een aannemer er 
alleen op uit is om geld te verdienen. Maar eerlijk is 
eerlijk: ik zat hier ook niet als ik niet betaald kreeg.’

Veel opdrachtgevers denken 

dat een aannemer er alleen 

op uit is om geld te 

verdienen. Maar eerlijk is 

eerlijk: ik zat hier ook niet 

als ik niet betaald kreeg
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Kenmerken
De naam van de familie Caesalpiniaceae is door 
grootmeester Linnaeus aan deze groep peulen-
makkers geschonken en verwijst naar de briljante, 
Italiaanse botanicus Andreas Caesalpinus (1519-
1603), allereerst student en later de opvolger van 
de botanicus Luca Ghini, stichter en directeur 
van de eerste botanische tuin ter wereld in Pisa 
(1544) en de bedenker van de Hortus siccus: de 
gedroogde tuin of zoals gewone stervelingen het 
een ‘herbarium’ noemen.

Tussendoortje 
De Leguminosae kent ruim 700 geslachten, vervol-
gens meer dan 20.000 verschillende species en ze 
zijn vrijwel overal ter wereld te vinden, met uitzon-
dering van de poolkappen, maar dat spreekt voor 
zich. De familie kent zeer veel siermakkers om de 
openbare ruimte te verrijken of de particuliere tuin, 

de kantoortuin of de daktuin; voor elk wat wils. De 
familie is eigenlijk nog veel belangrijker door het 
enorm grote economische en sociale belang van 
de voedselvoorziening op aarde. Peulvruchten zijn 
namelijk ook die eiwitrijke voedselgewassen in de 
land- en tuinbouw, zoals allerlei soorten bonen, 
erwten, pinda’s, sojabonen, enzovoort. De meeste 
soorten leven in mutualistische symbiose met stik-
stofbindende bacteriën. ‘In mu… wat ?’ hoor ik op 
de achtergrond mompelen. ‘Waar heb je het nu dan 
toch weer over, JP? Leg uit!’
Om het eenvoudig te houden: de woorden ‘mutua-
lisme’ en ‘symbiose’ betekenen ongeveer hetzelfde. 
Niet helemaal correct, maar voor het feuilleton in 
dit vakblad wel voldoende.
Het woord ‘symbiose’ is voor velen onder u niet 
helemaal vreemd. ‘Symbiose’ is een samenstelling 
uit de Griekse woorden sym = ‘samen’ en biose = 
‘levend’, en dat wordt dan ‘samenlevend’.

In de oorspronkelijke en ruime betekenis des 
woords is het dus ‘het langdurig samenleven van 
twee of meer organismen van verschillende soor-
ten, waarbij de samenleving voor ten minste een 
van de organismen gunstig of zelfs noodzakelijk 
is’. Geheel terecht wordt de term ‘symbiose’ alléén 
gebruikt in de betekenis van ‘wederzijds voorde-
lige co-existentie of samenleving’. De verschillende 
partners heten ‘symbionten’ en beide hebben dus 
baat bij de samenleving. De grootste partner wordt 
ook wel gastheer genoemd. Er zijn verschillende 
soorten symbiose (waar ik om de lieve vrede met 
opperhoofd Hein niet verder op in zal gaan). Wel 
even ‘een nabrandertje’ op dit onderwerp. 
In de context van dit feuilleton over bomen even 
twee extra voorbeelden en dan snel weer verder 
met het geslacht Cercis. De bestuiving van plan-
ten door nectaretende of stuifmeelverzamelende 
insecten is het eerste voorbeeld. Ook de samen-

Het geslacht Cercis kent als meest toegepaste vertegenwoordiger waarschijnlijk de Cercis sliquastrum ofwel Judasboom. Een naam die deze bijzondere 

naaktbloeier heeft gekregen omdat zijn bladeren zouden lijken op de zilverlingen die de apostel Judas heeft gekregen voor het verraad van Jezus. Dus 

inderdaad een verraderlijke mooie kleine boom of meerstammige struik.

Auteur: Jan P.  Mauritz, VRT

Cercis, een verraderlijk mooi geslacht
De hartboom of Cercis heeft veel in petto voor openbare ruimte



33www.boomzorg.nl 

SORTIMENT14 min. leestijd

leving van de mycorrhizaschimmel en de plan-
tenwortel is een mooi voorbeeld met wederzijds 
voordeel met die geweldig mooie naam. 
Zo, zijn we er allemaal nog bij, vrienden? Want het 
derde voorbeeld, en in dit deel van het feuilleton 
passend, is dat de familie van de hoofdpersoon 
vele soorten kent die in een samenlevingsvorm 
leven met bacteriën uit de Rhizobium-familie. 

Deze bacteriën kunnen stikstof uit de lucht binden, 
die de plant vervolgens voor de groei kan gebrui-
ken. De bacterie woont in en rondom de wortels 
van de plant in een zogeheten wortelknolletjes-
plant en levert daar de stikstof af. Daarvoor krijgt 
de bacterie van de plant suikers terug die door de 
fotosynthese in het blad geproduceerd worden. 
Naast de plant heeft ook de bodem voordeel van 
deze mutualistische symbiose. Amen (= het is waar 
en zeker!), en daarmee sluit ook het tussendoortje.
Het geslacht Cercis bestaat uit middelgrote en 
vaak meerstammige bomen en grote struiken 
met een hoogte van 12 tot 15 meter hoogte, met 
één uitzondering daarop: in het eigen, natuurlijk 
verspreidingsgebied. In cultuur hier in Nederland 

met de ‘25%-minusregel van JP’, kom je dan op 
10 -11 meter hoogte en dan heb je het echt wel 
gehad. Een aantal makkers komt niet boven de 6 -7 
meter uit, maar ook daarover later meer. In cultuur 
worden vooral hoogstammen en meerstammigen 
opgekweekt ten bate van het gebruik als straat-
boom en/of als parkboom.
De species vormen vrijwel allemaal brede, ronde, 
grillige, vaasvormige en dichte kronen of breed 
spreidende kronen. Een enkeling heeft een wat 
meer opgaande kroonvorm.

De stamschors is lang, glad en grijs van kleur. Op 
latere leeftijd wordt deze licht en ondiep gegroefd 
met al dan niet korte ribbels of ruggen en soms 
ook in kleine schorsplaatjes loslatend.
De takken en twijgen zijn vrij dun, maar stug en 
stevig met een glanzende grijze, bruine tot rood-
bruine kleur. Het merg in de takken is rond en wit 
van kleur en de takken zijn bezet met veel kort-
loten zonder een eindknop, waardoor een zoge-
naamde zigzaggroei bevorderd wordt. 
De zijknoppen zijn rood tot roodbruin van kleur, 
heel klein, stomp of juist toegespitst, afhankelijk 

van de soort met twee of drie vaak gewimperde 
knopschubben en vrijwel altijd met twee of 
drie knoppen boven elkaar. Het onder de knop-
pen liggende bladmerk is hart- of V-vormig met 
daarin drie bladsporen.  ‘Wat zijn bladsporen nu 
precies, JP?’  Dat is eigenlijk heel simpel, vrienden. 
Bladsporen zijn de aftakkingen vanuit het vaatstel-
sel. Deze vaatbundels lopen via de bladsteel de 
bladschijf in en verbinden het vaatsysteem van de 
bladschijf met de rest van de plant. Bij het geslacht 
Cercis zijn dit dus drie vaatbundels en dat kunnen 
er meer of minder zijn, afhankelijk van het geslacht 
en de soort. Bladmerken zijn voor de herkenning 
van een species in de winter een belangrijke deter-
minatiesleutel. 

Het blad van dit geslacht is enkelvoudig met een 
alternerende oftewel een afwisselende bladstand 
langs de twijg of tak. De bladschijf is meestal 
breed hartvormig tot rond, soms wat niervormig, 
handnervig met een gave bladrand die ook vaak 
doorschijnend is. De bladvoet is hartvormig tot 
soms enigszins tweelobbig met aan de bladsteel 
vergroeide steunblaadjes. 

De tweeslachtige bloeiwijze is spectaculair met 
bloemen uit afzonderlijke bloemknoppen. De spe-
cies bloeien voor en/of tijdens de bladontwikkeling 
in trosjes of bundels bloemen, ook op het kale 
hout van takken, gesteltakken, en zelfs de stam is 
vaak bezet met toefjes bloemen. Schitterend mooi 
en een zeer waardevol morfologisch kenmerk. De 
bloemen zijn vlindervormige bloemen met een 
vijftandige kelk met vijf gelijke kroonblaadjes, tien 
vrijstaande meeldraden en een stamper op een 
kortgesteeld vruchtbeginsel. De onderste petalen 
van de bloem vormen een soort beker met daar-
boven twee wangen en een toppetaal die als een 
soort openstaande klep fungeert. De bloemkleur is 
afhankelijk van de soort en varieert van zachtroze 
en violetrood tot aan purperroze. De cv’s van de 
verschillende soorten kennen een grotere kleur-
verscheidenheid. Hierover later meer bij de sorti-
mentsbeschrijvingen.

De vruchten zijn peulen. Goh, wat een openbaring! 
U had het zelf kunnen bedenken, toch? En in dit 
geval van Cercis zijn het langwerpige, smalle en vrij 
platte doosvruchten met twee kleppen die net als 
de bloemen van deze makker in gesteelde bundels 
bijeen staan, hangen of iets ertussenin, afhankelijk 
van de soort. De kleur van de rijpe peul is ook 
soortafhankelijk. Bij totale rijping springen de klep-
pen open, waardoor de boonvormige zaden te 
voorschijn komen.

Binnen de systematische indeling van het 
Regnum Vegetabile (het Plantenrijk) behoort 
het geslacht Cercis tot de orde van de Fabales 
of Leguminosae (de peulvruchtachtigen) en 
daarbinnen tot de familie Caesalpiniaceae. De 
naam Cercis is afgeleid van de Griekse bena-
ming kerkos, wat gewoon de inlandse Griekse 
naam voor deze boom is. De Nederlandse naam 
‘Judasboom’ komt feitelijk uitsluitend toe aan de 
species Cercis siliquastrum, die van nature voor-
komt in het oostelijk Middellandse Zeegebied 
en het Midden-Oosten. Volgens de overleverin-
gen zou de discipel Judas zich na het verraad 
van Jezus Christus zich aan deze boom hebben 
opgehangen. 

Andere bekende geslachten binnen de peul-
vruchtfamilie zijn onder andere Cladrastis, 
Robinia, Laburnum, Wisteria, en minder bekende 
makkers als Erythrina, Hedysarum, Styphnolobium, 
Templetonia en tal, tal van andere makkers waar-
bij de zaden altijd in een peul zitten. Het geslacht 
Cercis kent acht soorten met ca. 35-40 cv’s en 
vars. De soorten groeien verspreid over gebieden 
in Noord-Amerika, zuidelijk Europa tot in China 
en allemaal op het noordelijk halfrond.

Efkes orde op zaken stellen: volgens de groot-
meester der botanie Linnaeus en zijn volgelingen 
bestaat er binnen de orde van de Leguminosae 

een drietal families, te weten de Mimosaceae 
met onder andere de echte Acacia (Mimosa-
species), de Papilionaceae met onder andere het 
geslacht Robinia; deze geslachten zijn de echte 
vlinderbloemigen. Als laatste de familie waar het 
geslacht Cercis toe behoort: de Caesalpiniaceae. 
De species van de drie families zijn dus allemaal 
wel peulvruchtachtigen, maar alléén de geslach-
ten van de familie Papilionaceae zijn vlinderbloe-
migen. Dat wordt veroorzaakt door… Ja, heel 
goed, de bloemopbouw! Nu is het echter zo dat 
de bloemen van de Caesalpiniaceae wel sterke 
gelijkenis hebben met die van de echte vlinder-
bloemigen, maar toch weer iets anders, want de 
stand van de kroonbladeren is echt anders. De 
bloemen van de Mimosaseae zijn echter totaal 
anders dan de vorige twee, wollige meestal gele 
bolletjes van meeldraadrijke bloempjes. Deze 
ogenschijnlijke, wat academische uitleg over de 
families van de orde van de Fabales was even 
nodig om diepgewortelde misverstanden te rui-
men. Bij dezen.

De enorm grote peulvruchtenclan is een van de 
grootste clubs van bloeiende planten op aarde. 
Van kruidachtigen tot grote bomen, klimplanten, 
vaste planten, van alle markten thuis, deze peu-
lenmakkers.
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Het wortelgestel van deze makker is per soort 
verschillend, maar vaak toch wat moeizaam, waar 
de standrechtheid van de boom onder te lijden 
heeft. Andere species doen het beter en met name 
de cv’s leveren vaak een beter wortelgestel dan 
de soorten. Het hout van Cercis is hard en moeilijk 
bewerkbaar. Daar komt bij dat de gesteltakken en 
de stam vaak grillig van vorm zijn en met draaiin-
gen of torsies daarin. Dus veel hout wordt gebruikt 
als stookhout voor kachels, broodovens, houtsnij-
werk en soortgelijk gefreubel. 
Van de species in China worden de bladeren als 
voedsel gebruikt voor de larven van vlindersoorten 
en de bast van Cercis chinensis wordt in medicijnen 
benut als ontstekingsremmers en antiseptica.

Sortiment
Zoals u van uw schrijver gewend bent, zal ik een 
aantal species van een aantal soorten aan u voor-
stellen: systematisch in alfabetische volgorde.

Cercis canadensis
In schrille tegenstelling tot de naamgeving die 
een Canadese herkomst aangeeft, is deze species 
zeer zeldzaam in Canada. Uitsluitend in Zuidwest-
Ontario langs de oevers van het Lake Erie en Lake 
St. Claire (bij de stad Detroit voor de niet-geogra-
fen onder u!) komen deze makkers sporadisch 
voor. Dit in tegenstelling tot de VS, waar deze 
bomen wel regelmatig algemeen en veelvuldig 
gedijen; in de staten van New York tot in Florida en 
vanaf de noordelijk gelegen staat Iowa tot diep in 
Texas aan toe. Ook zijn er makkers die van nature 
voorkomen in het westelijk deel van de VS. Kortom 
het barst er van die Amerikaanse makkers.

De boom groeit daar vaak als onderbegroeiing in 

de enorme arealen van de gemengde loofhoutbos-
sen en in de rivierdalen, maar ook op de rotsach-
tige hellingen en weelderige valleien van meerdere 
gebergten zoals onder andere de Appalachen. De 
boom heeft een sterke voorkeur voor voedselrijke 
en vochtige bodems, maar kan ook op mindere 
bodems goed groeien. Het is dus geen afgrijselijke 
ku… (lees: zeurpiet) die direct zijn blad laat val-
len als de bodemgesteldheid ‘Zijne Majesteit’ niet 
aanstaat. De boom is rond 1900 in Europa geïntro-
duceerd en vanuit Engeland veelal via botanische 
tuinen verspreid en in cultuur gebracht.
In het natuurlijk verspreidingsgebied wordt de 
boom ca. 12-14 meter hoog met een brede ronde 
kroon. In cultuur vaak kleiner (de 25%-minusregel 
van JP) en dan vaak als meerstammige boom of 
grote struik met een breed spreidende kroon. 
Toch is er een aantal boomkwekers in ons land die 
de boom als hoogstam opkweken, en dat is dus 
een verbreding van de toepassing van deze fraaie 
boom.

De stamschors en de schors op de zware gesteltak-
ken zijn grijs van kleur en in lange, smalle, verticale 
ruggen ondiep gegroefd. Op oudere leeftijd laat 
de oude schors in plaatjes los, waardoor er een 
heel subtiele, maar fraaie kleurschakering ontstaat. 
De twijgen zijn vrij lang, slank en soepel, kaal en 
glanzend roodbruin van kleur. De twijgen hebben 
geen eindknop, wat de wat hoekige groei bepaalt. 
De overige knoppen zijn aanliggend, klein, rond en 
stomp gepunt met twee à drie knopschubben en 
donkerrood van kleur. Vaak staan er twee knoppen 
boven elkaar. De bloemknoppen zijn groter van 
vorm en liggen aan op de basis op de overjarige 
twijgen, de oudere takken en zelfs in grote getale 
op de schors van de stam van de boom. En als die 

dan bloeien voordat de bladontwikkeling plaats-
vindt, heb je een schitterend beeld van gigaveel 
zachtroze bloemen op kale, grijze takken en stam. 
Bijzonder!

De makker heeft een verspreide bladstand, is 
bladverliezend met brede hartvormige bladeren 
tot rondachtig aan toe. De bladeren zijn 7 tot 14 
cm lang en 10 tot 12 cm breed. De bladtop is spits 
tot kort toegepunt. Er zit dus een klein, maar heel 
duidelijk en vaak symmetrisch puntje aan het blad. 
Dat wil ‘toegepunt’ zeggen, waarde lezers.

Het blad heeft een duidelijk hartvormige bladvoet 
en bijzonder aan het blad van Cercis is dat het zo 
zacht aanvoelt, fluweelzacht met een gave blad-
rand die ook wat doorschijnend is. Het zachte blad 
is ook erg soepel, heeft vijf tot zeven nerven die 
uit de bladvoet ontspringen daar waar de blad-
steel aan de bladschijf verbonden is. De vertakte 
nerven lopen niet door tot in de bladrand en zien 
eruit als het stroomgebied van een rivier die diep 
vanuit het land waterlopen verzamelt en bundelt. 
De bovenzijde van het blad is glanzend frisgroen 
en kaal en op de nerven af en toe lichtbehaard. De 
onderzijde is blauwgroen en wat behaard in de 
nerfoksels. De bladsteel is ca. 3,5 cm lang, behaard 
en vaak rood aanlopend. De steel is wat plat en 
breed afgeplakt bij de aanhechting in het blad-
merk. De bloei is zoals het geslacht, dus tweeslach-
tig (wordt niet meer uitgelegd!) met vrijwel sym-
metrische vlinderbloemen die in april-mei voor of 
tijdens de eerste stappen van de bladontluiking in 
dichte bundels of trossen weelderig bloeien aan de 
basis van de overjarige twijgen, de takken en zelfs 
de stam van de boom. De groepjes van vier tot tien 
bloemetjes zijn 1 tot 1,5 cm lang aan ca. 1,2 cm 

Cercis canadensis 'Royal White' bloeiwijze op tak. Cercis canadensis 'Lavender Twist'.
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lange steeltjes. De bloemkleur is zachtroze tot 
zalmroze en levert een schitterend mooie en kleu-
rige start, zo in het vroege voorjaar.
De vruchten van deze species zijn lange dunne en 
afgeplatte peulen van 6 tot 9 cm lengte, groen van 
kleur en bij rijping in het midden van de zomer 
paars van kleur en berijpt met glanzend zwarte, 
afgeplatte zaden. De peul opent zich laat in het 
najaar, vroeg in de winter door het ontsluiten van 
de ietwat gevleugelde buiknaad waardoor de 

twee kleppen opengaan en de zaden zich kunnen 
verspreiden. Het gebruik van deze, de meest win-
terharde, gaat tot zone 4 en die zone loopt door 
tot maar liefst - 35 °C. Het is een prachtige park-
boom die op een voedselrijke standplaats prima 
zijn functie vervult. Van een aantal goed groeiende 
cv’s is een prachtige hoogstam op te kweken; dat 
vraagt wel de nodige tijd en inspanning, maar is 
dat meer dan waard.
Deze Canadese hartboom is een diep wortelende 
boom met een sterk en grof wortelgestel. Cercis 
canadensis kent twee vars en meer dan twintig cv’s 
en er komen er nog steeds bij. Uw schrijver zal er 
een aantal aan u voorstellen.

Cercis canadensis var. occidentalis
De var. naam occidentalis betekent ‘westelijk’ en 
verwijst naar zijn natuurlijk verspreidingsgebied 
in Californië, het westelijk deel van het Noord-
Amerikaanse continent. Het is vaak een meerstam-
mig klein boompje tot ca. 5 meter hoogte of grote 
struik met een breed spreidende kroon en nierach-
tige, groenblauwe bladeren die bronskleurig zijn 
bij bladontluiking en een schitterende gele herfst-
kleur bezitten. De bloeiwijze is als de soort, maar 
met donkere purperroze bloemen die ruim voor 
het blad aan de boom hangen. In zijn natuurlijke 
omgeving wordt de boom vaak in boombakken 
toegepast in winkelcentra.

Cercis canadensis var. texensis
Een species uit het bergland van Texas en Nieuw-
Mexico en wordt in zijn natuurlijk verspreidings-
gebied 10 tot 13 meter hoog en 5 tot 6,5 meter 
breed met een ronde of vaasvormige kroon. De 
kroonopbouw in de jeugdfase is onregelmatig en 
de boom kan door snoei tot een opgaande kroon-
vorm gemaakt worden en wel zo, dat de boom als 
kleine straatboom benut wordt.
De schitterend glanzende, dikke, leerachtige blade-
ren zijn donkergroen van kleur en niervormig, 5 tot 
7 cm breed met een licht hartvormige bladvoet. De 
bloemen zijn als de soort en zachtroze van kleur. 
De peulen zijn 10-12 cm lang, rijpend naar prach-
tig purperrood en blijven heel lang aan de boom 
hangen. 

Cercis canadensis ‘Ace of Hearts’
De eerste cv, dames en heren, en een totaal 
onbekende in ons kleine landje. De boom is in 
2006 in cultuur gebracht door Shadow Nursery 
in Winchester in de staat Tennesee. De boom is 
geselecteerd uit een beplanting van deze species 
in Noord-Carolina. Het is een hoogstam met een 
dichte, compacte, opgaande kroon die prima toe-
gepast kan worden als straat- en laanboom. Het 

lichtglanzende donkergroene blad is hartvormig, 
6-7 cm lang en 5-6 cm breed. De twijgen en takken 
in de kroon zijn wat zigzag groeiend, zoals bijna 
elk individu binnen het geslacht als gevolg van het 
ontbreken van een eindknop aan de twijgen (weet 
u nog?). Deze boom draagt weinig tot geen vruch-
ten en is daarop geselecteerd. ‘Elk nadeel heeft 
z’n voordeel’, want deze species geeft dus minder 
rotzooi op straat. Een aanwinst in het sortiment en 
hopen maar dat hij naar Nederland komt.

Cercis canadensis ‘Alba’
Deze boom groeit als de soort, heeft eenzelfde 
habitus, maar bloeit met zuiver witte bloemen. En  
die bloeiwijze geeft de boom een aparte uitstra-
ling. Helaas weinig in cultuur hier in Nederland. In 
Duitsland is de boom echter goed verkrijgbaar. 

Cercis canadensis ‘Appalachian Red’
Een fantastische selectie van de soort, deze 
‘Appalachian Red’ met zijn enorm rijke bloei met 
een schitterende, dieproze kleur. De boom is 
geselecteerd uit een laanbeplanting in Maryland 
en door de University of Tennessee in cultuur 
gebracht, waarbij de boom direct in de prijzen viel. 
De boom wordt in cultuur ca. 7 meter hoog en uit-
eindelijk ca. 5 m breed met eerst een smalle, vaas-
vormige kroon die later meer afrondt. De schors 
van deze boom is grijsbruin en het blad hartvor-
mig met een blauwgroene, glanzende bovenzijde 
en lichtere onderkant. In de nerfoksels zit beharing. 
Het blad heeft een schitterende, felgele herfstkleur. 
Een aanrader als straatboom in een smal profiel. 
Tenminste … als je de boom überhaupt kan vin-
den op een boomkwekerij hier. De meeste kans om 
te scoren maak je eerlijk gezegd in Italië. 

Cercis canadensis ‘Flame’
Een Amerikaanse selectie uit 1965, ontstaan op een 
proefstation voor de bos- en landschapsbouw. De 
boom is een meer opgaande groeier dan de soort, 
met een smallere kroon. Op oudere leeftijd wordt 
de kroon meer rond tot eirond. De boom wordt 
10-12 meter hoog. De bloemen zijn groter dan die 
van de soort, meer klokvormig dan vlinderbloemig. 
De bloem heeft vaak meerdere imperfecte stam-
pers, wel tot twintig meeldraden per bloem en de 
kleur is zachtroze. Volgens de beschrijvingen goed 
toepasbaar als straat- en laanboom. 

Cercis canadensis ‘Forest Pansy’
Een eigen selectie van het National Arboretum in 
Washington die in 1974 in cultuur gebracht is en 
in 1976 in Kew Gardens geplant en direct vanuit 
Engeland in Europa verspreid. 

Cercis canadensis 'Hearts of Gold'.

Cercis canadensis volwassen boom.
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Een van de mooiste Cercis-makkers met een 
opgaande takstand en later een meer wat grillige, 
ronde kroonvorm. De boom wordt 9 tot 11 meter 
hoog en, nu komt het: het is een boom met glan-
zende, roodbruine twijgen, grote, ronde diep pur-
perrode bladeren en fantastisch mooie lichtroze 
bloemen. Wat een schitterende combinatie!

De overjarige twijgen worden vervolgens mooi 
grijsbruin, wat prachtig aansluit bij de gladde stam 
in dezelfde tint. Op latere leeftijd ontstaan ook hier 
de smalle, ondiepe groeven in de schors.

Het blad is heel bijzonder, want tijdens de bloei 
ontluikt het blad glimmend purperzwart. Jazeker, 
waarde lezers, zo donker. Vervolgens kleurt het 
blad wat doffer en wordt het enkele tinten lichter 
tot diep purperrood. Onder invloed van de oplo-
pende temperaturen zal de bladkleur enigszins 
groener worden. Een meer dan schitterende boom 
die ook op vele plekken, dus ook als laanboom, 
toepasbaar is. Vermeerdering van deze schitteren-
de species is uitsluitend door veredeling van enten 
van de cv op een onderstam Cercis.

Cercis canadensis ‘Hearts of Gold’
Een heel bijzondere makker is deze geelbladige 
Cercis. De boom is bij Hollow Nursery in Belvidere 
in de staat Tennesee in 2002 geselecteerd uit een 
partij zaailingen. Naast de bijzonder fraaie grote, 
hartvormige, zacht glanzende gele bladeren van 
7 tot 9 cm lang en breed, geeft deze boom ook al 
bloemen op de eenjarige twijgen. Dit in tegenstel-
ling tot de overige species van dit geslacht, dat 
op overjarige twijgen bloeit. Een ander kenmerk 
van deze species is dat er heel weinig tot geen 
peulen gevormd worden. De boom met een wat 
losse, ronde kroon wordt ca. 6-7 meter hoog met 
prachtig purperrode bloemetjes die blijkbaar wei-
nig voortplantingsgericht zijn. Ook deze vriend 
veredelen voor het beste resultaat.

En zo zijn er nog tig meer cv’s van deze prachtige 
Amerikaan, al dan niet met bladeren dichter op 
elkaar, meer en minder bloemen, halfgevuld, meer 
bekervormig, meer vlinderbloemig. En dan die 
bloemkleuren… Schitterend. En eh… o ja, die ene 
met die zilverwitte bladranden en vlekken op het 
hartvormige blad? Die eh… die ‘Silver Cloud’! Ja, 
die! Prachtig toch?’

Cercis chinensis
Na al het geweld van die Amerikaanse cowboys 
een sprong over de ‘Beringsloot’ richting China. 
Is in de VS alles groter, sterker, dikker, enzovoort, 
binnen het geslacht zijn de Chinese makkers de 

grootste species, tot wel 16-18 meter hoog daar en 
met enorme stammen van 100-120 cm doorsnede. 
Dat is ca. 3,80 m omtrek en hij kan dus direct in de 
joppercategorie. De boom is inheems in Centraal-
China en in cultuur krijgt de boom deze afmetin-
gen absoluut niet. 
De kroon van deze Chinees is breed vaasvormig en 
de meestal meerdere stammen groeien vrij steil op 
en waaieren dan wat uit, waardoor de vaasvorm 
ontstaat. De stam is grijs tot grijsbruin van kleur 
met op oudere leeftijd lichte groeven in de schors. 
De twijgen zijn glad, groen van kleur en later bruin 
met heel veel kleine lenticellen. De bladeren zijn 
min of meer rond tot hartvormig, 7 tot 12 cm lang 
en bijna even breed met een toegespitste bladtop 
en een diep hartvormige bladvoet. Het blad is leer-
achtig en glanzend donkergroen en aan de onder-
zijde blauwgroen met beharing in de nerfoksels. 
De bladrand is gaaf en enigszins doorschijnend. 
De herfstkleur van deze makker is schitterend 
heldergeel. 

De bloeiwijze is uitbundig en gelijktijdig, dus niet 
voor de bladontluiking, aan overjarige twijgen, 
takken en op de stam. De bloemkleur is purper-
roze tot violetrood en de grote bloemen, tot 2cm 
lengte, zitten dicht bij elkaar in clusters van acht 
tot tien bloempjes bijeen. De peulvrucht is ca. 
10-12 cm lang, gegolfd en loopt taps toe met drie 
tot zeven zaden per peul. 
De boom is in zijn jeugdfase wat vorstgevoelig, iets 
wat later wel stukken beter wordt, die verdraag-
zaamheid van vorst, maar heeft toch liever een 
plek in de luwte waar veel zonneschijn de boom 
doet gedijen. Er zijn zeven cv’s van deze soort 
bekend, maar dat kunnen er evengoed veel meer 
zijn. Uw schrijver stelt er één aan u voor.

Cercis chinensis ‘Avondale’
Deze kleine cv tot 5-6 meter hoog vormt ook een 
brede, vaasvormige kroon met steil opgaande 
gesteltakken. De boom is in cultuur en bijzonder is 
om aan te geven dat deze cv maar ca. 25% van de 
maten van de soort heeft kunnen behouden. De 
boom is omstreeks 1975 geselecteerd op Duncan 
& Davis Nurseries in Nieuw-Zeeland en vandaar 
verder in cultuur gebracht. 
De stamschors is grijs met later lichte en smalle 
groeven en de twijgen zijn donkerbruin. Het grote 
blad, tot 12 cm lang en breed, is vrijwel rond met 
een hartvormige bladvoet en glanzend donker-
groen van kleur. De bladeren zijn vrij dik en voelen 
stevig en leerachtig aan. De bloeiwijze bestaat uit 
flinke, compacte bundels bloemen met een prach-
tige diep purperrode kleur en met eveneens een 
prachtige gele herfstkleur. 

Deze cv bloeit al heel snel in de jeugdfase en heel 
uitbundig. Vanwege de kleinere afmetingen is de 
boom ook goed toepasbaar in de particuliere tuin, 
de kantoor- of daktuin. 

Cercis gigantea
De soortnaam spreekt voor zich, denk ik, en heeft 
betrekking op de enorme bladeren van deze 
species. Toen de boom in 1980 in de Centraal-
Chinese provincie Hubei gevonden werd, dacht 
men dat het een var. of ssp. van Cecis chinensis was. 
Dat bleek niet het geval daar de boom wel nauw 
verwant aan chinensis is, maar zoveel afwijkende 
of eigen eigenschappen bezit, dat het gerecht-
vaardigd is hem als een eigenstandige soort te 
registreren. 

Het is een boom van 12-15 meter hoog met een 
brede vaasvormige kroon. De bast van de stam is 
grijs en de takken en twijgen donkerbruin. Tot hier 
aan toe à la chinensis, maar nu komt het: de boom 
heeft zeer grote, hartvormige bladeren tot wel 20 
cm lang en breed. Bij uitlopen zijn de bladeren 
bronskleurig en verkleuren dan naar glanzend 
groen. Het blad is dik en leerachtig en verkleurt in 
de herfst naar heldergeel. De bladrand is gaaf en 
licht doorschijnend. De vruchten verkleuren van 
groen naar donkerbruin, zijn zeer plat en ca.1-12 
cm lang. De boom is in Nederland, op basis van de 
nu beschikbare gegevens, winterhard. Dus, dames 
en heren boomkwekers, opvoeren in uw sortiment 
en vooral uw relaties laten weten dat u de boom 
kunt leveren. Bij Van den Berk Boomkwekerijen in 
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St. Oedenrode mogen ze deze laatste opmerking 
als niet-geschreven beschouwen.

Cercis siliquastrum
De Nederlandse naam voor deze species, en 
uitsluitend voor deze Cercis, is de Judasboom. De 
soortnaam siliquastrum is afgeleid van siliquosum 
wat ‘peulendragend’ betekent. 
De boom heeft een groot en een klein versprei-
dingsgebied. Het grote gebied strekt zich uit langs 
de oostelijke kusten van de Middellandse Zee, 
vanaf Zuid-Tirol langs de kust naar Croatië, Bosnië, 
en zo naar Griekenland, de eilanden in de Egeïsche 
Zee, Turkije, Syrië, Libanon en Israël. Het kleine 
verspreidingsgebied is gelegen in een deel van de 
Frans-Italiaanse Rivièra, rondom Monaco en zo.
In zijn natuurlijke verspreidingsgebieden wordt de 
boom ca. 10-12 meter hoog en in cultuur tot ca. 8 
meter hoog met een grillige, brede, ronde kroon, 
meestal meerstammig of grotestruikvormend.
Er is toch best goed een hoogstam van te kweken; 
dan krijgt de boom een grillige en wat slingerende 
stam met grijze schors die op latere leeftijd smalle 
ondiepe groeven met korte ribbels vertoont. 

De twijgen zijn glanzend bruin tot roodbruin, met 
veel kortloten en heel veel lenticellen, verspreid 
over de twijg. De twijgen bezitten geen eindknop, 
dus is de zigzaggroei wederom gegarandeerd. De 
knoppen zijn aanliggend, klein, driehoekig van 
vorm, met twee tot vier gewimperde knopschub-
ben en roodbruin van kleur. Meestal liggen er twee 

à drie knoppen boven elkaar boven het bladmerk. 
De bloemknoppen zijn beduidend dikker, rond van 
vorm  en goed herkenbaar op het oudere hout en 
stam. 

Het blad is rondachtig tot niervormig en breder 
dan lang, van 3,5 tot 8,5 cm lang en 4,5 tot 12 cm 
breed, met een stomp afgeronde bladtop en diep 
hartvormige bladvoet. Het blad is handnervig met 
vijf tot zeven nerven die elk fors vertakt zijn en niet 
tot in de bladrand doorlopen. Deze bladrand is ook 
doorschijnend De bladrand is gaaf en het bladop-
pervlakte aan de bovenzijde is glad en glanzend 
diepgroen en de bladonderzijde dof blauwgroen. 
De bladsteel is 2,5 tot 4 cm lang en rood van kleur.
De bloei van de Judasboom is zo voor half mei, 
voor of tijdens de bladontwikkeling, die bij deze 
species vrij laat is. De bloemen zitten vaak met zes 
tot acht bijeen in een dicht bundeltje, zijn 1-1,5 cm 
lang en hangen aan lange steeltjes aan de twijgen/
takken en op de stammen van deze fraaie boom. 
De bloemkleur is purperpaarsroze en de bloemen 
hebben wat meer een bekervorm met twee vleu-
gels eraan.

De peul is 8 tot 12 cm lang, smal en 1,2 cm breed 
met een lang genaalde en omgebogen top. Deze 
peulen rijpen in augustus, begin september van 
rood naar roodbruin en de zaaddoos bevat vijf tot 
vijftien zwarte zaden. De peulen blijven een groot 
deel van de winter hangen.

Er zijn twee cv’s van deze soort. De ‘Alba’ draagt 
witte bloemen en is verder geheel als de soort. 
De laatste in dit deel van het feuilleton is…

Cercis siliquastrum ‘Bodnant’
Een kleinere versie, tot ca. 8 meter hoog met een 
brede, vaasvormige tot ronde kroon. De boom 
werd als zaailing in 1876 in Bodnant Garden in 
Wales aangeplant en won in 1944 een bekroning 
van de RHS vanwege zijn opvallende bloei. Dit 
beumke bloeit al op zeer jonge leeftijd met diep 
purperroze bloemen in bundels en ook overal, net 
als bij de soort. De bloem is beduidend groter dan 
die van de soort en het blad is rond tot niervormig 
en beduidend kleiner dan dat van de soort. Een 
bijzondere species die in Nederland helaas niet in 
cultuur is, wel winterhard.

Afsluitend
En mooi en bijzonder geslacht, vanwege de bijzon-
der bloei op t kale hout en de verscheidenheid in 
bladvormen en andere morfologische kenmerken. 
Er zijn dus heel interessante species en anders dan 
Cercis siliquatrum, waar trouwens niets mis mee is, 
in de handel maar hier in Nederland verkrijgbaar 
is een tweede. Mogelijk is een boomkweker geïn-
spireerd geraakt van dit deel van het feuilleton en 
gaat zich verdiepen in dit geslacht om het in zijn/
haar sortiment op te nemen.

Vooral doen, het geslacht is het meer dan waard!

Groet,

Cersis siliquastrum volwassen boom.

DGA Mauritz Adviseurs & Taxateurs BV.
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Het behouden waard, of niet?
Behoud van bomen bij bouw is in veel gemeenten 
de eerste keuze. Echter, niet tegen wil en dank en 
liefst met kennis van zaken. Én met kennis van de 
wensen van toekomstige bewoners. Nog te wei-
nig houden bouwers, planners en (landschaps-)
architecten rekening met bewoners of… juist met 
bestaande bomen. Instrumenten genoeg, zou ik 

zeggen: inpasbaarheidsplan, verplantbaarheids-
plan, bomeneffectanalyse, compensatieplan, enzo-
voort. Inventariseer eerst eens de haalbaarheid van 
boombehoud, is mijn advies. Maak bijvoorbeeld 
ook een analyse omtrent mogelijke schaduwwer-
king door bomen en pas daarop in. En voer ook 
een check uit op inpasbaarheid van de bomen an 
sich. Soms maakt men zich sterk voor bomen die 

later niet houdbaar blijken te zijn of van slechte 
kwaliteit. Of voor bomen die in het bomenbeleid 
geen status hebben. Nog veel te vaak kom ik daar-
bij de achteraf onmogelijke boomsituaties tegen 
met als gevolg: verhardingsopdruk, schade aan rio-
lering of onmogelijk te beheren bomen. Dat laatste 
kan fiks opbreken als bomen overlast gaan geven. 
Ten slotte: maak plannen rond tijdelijke voorzienin-

Mijn sector merkt het: er wordt weer gebouwd. Bouwen en bomen blijft altijd spannend. Bouwen betekent namelijk ook vaak het vroeg of laat 

verdwijnen van bomen.

Auteur: Kitty Goudzwaard

Bouwen en bomen
Behoud van bomen bij bouw is belangrijk
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JURIDISCH6 min. leestijd

gen, bijvoorbeeld in een boombeschermingsplan, 
en regel schriftelijk bevoegdheden rond toezicht 
zodat men daadwerkelijk kan ingrijpen wanneer 
dat nodig is. 

Behoud
Een plan met boombehoud is prachtig. Maar hoe 
voert men het boombehoud daadwerkelijk uit? 
Met regelmaat zie ik namelijk bomen met opslag 
van bouwmateriaal rond de stam of met meters-
hoge bergen grond binnen de kroonprojectie. 
Opzettelijk of zonder opzet? Worden de toekom-
stige woningen gemakkelijker verkocht zonder een 
honderd jaar oude beuk in de tuin of juist niet? 
Handenwringend staat de gemeentelijk boombe-

heerder of beleidsmaker er dan bij. En dat, terwijl 
in de gemiddelde APV of Bomenverordening vaak 
wel een instandhoudingsverplichting staat. Maar 
het aanschrijven van de bouwer/aannemer en met 
last onder dwangsom dwingen dat hij de boom 
vrij zet, blijft toch een heikel punt. Wie heeft het 
mandaat tot aanschrijving? Zorg ervoor dat de 
ambtenaar niet ad hoc moet gaan bedenken hoe 
hij dit aanpakt. Maak hiervoor een gedegen hand-
havingsprotocol. 

Regeltjes
Bestuursorganen proberen door middel van kap-
verboden te voorkomen dat bij bouw ongebrei-
deld wordt geveld. Het wordt echter ondoorzichtig 
en bijzonder lastig als meerdere bestuursorganen 
plichten in het leven roepen. Ondanks de komst 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) blijft er vaak nog een berg vergunningen 
nodig. In het slechtste geval worden er maar een 
paar vergeten. Dat vergeten lijkt een slordigheid. 
Niets is minder waar. Bij grote bouwprojecten 
komt men er soms tijdens het lopende project pas 
achter dat er toestemmingen ontbreken. De reden: 
de regelgeving is niet bekend. Die onbekendheid 
stijgt op: naarmate men verder in de hiërarchie 
komt, is de regel onbekender. Zit daar de budge-
thouder met de duim boven op mogelijk onder-
zoek? Dan kan het gebeuren dat niet gezocht 
wordt naar die verdere regels. Ontbreekt terugkop-
peling tussen projectgroepen? Dan valt men tus-
sen wal en schip. Gevolg: velstop (bouwvertraging) 
of een boel trammelant achteraf. Want net dat ene 
vergunninkje is er niet.
Zomaar een greep uit wat regels: denk eens aan 
de kapmelding Boswet, omgevingsvergunning 
(ovg) voor vellen (gemeente), ontheffing voor 
vellen (van diezelfde) pestbosjes in het kader van 
een Provinciale landschapsverordening, ovg voor 
aanleg (gemeente), ontheffing Flora- en faunawet 
of samenhang met ovg voor activiteit vellen, enzo-
voort. Om te voorkomen dat regels over het hoofd 
gezien worden, stel je jezelf als bouwer/veller eerst 
maar eens een paar vragen.

Check en dubbelcheck
Vraag 1: Wat gaat men uitvoeren? 
Lang niet altijd heeft men dat goed op het netvlies. 
Kappen? Of blijkt later dat het gaat om rooien? 
Voor de niet-groene buitenstaander: kappen is 
bovengronds werk, rooien is het weghalen van de 
stobbe uit de ondergrond. En daar kan een archeo-
logische waarde in het geding zijn. Gevolg: tevens 
ovg voor aanleggen (archeologische waarde) 
nodig? Ook beroerd: aan ovg wordt een herplant-
voorschrift verbonden. Later blijken kabels en 

leidingen aanwezig te zijn. Oftewel: het voorschrift 
kan niet worden uitgevoerd en de ovg sneuvelt 
tijdens de heroverweging op het ingediende 
bezwaarschrift. 

Vraag 2: Op welke bomen? 
Kapverbodvrije bomen? 
‘Monumentale bomen’ onder kapverbod? Maar wat 
zijn dat eigenlijk, als bedoeld in welke wet? Een 
aangewezen ‘monumentale boom’ in de gemeen-
telijke Bomenverordening is iets heel anders dan 
een boom als onderdeel van een monument in 
het kader van de Monumentenwet 1988. Denk 
ook aan regels in bestemmingplannen zoals dub-
belbestemmingen ‘waarde-monumentale bomen’. 
Dit kunnen weer geheel andere bomen zijn. Het 
kan zijn dat er dan een ovg nodig is voor het 
aanbrengen van verharding van gronden. Of dat 
een bomeneffectanalyse verplicht is. Nog een 
addertje onder het gras: soms kan een belang-
hebbende verzoeken een vrij te kappen boom te 
laten ‘upgraden’ tot een ‘monumentale boom’ (met 
daarop wel een kapverbod). En dat nét voordat 
er geveld gaat worden in het kader van bouwrijp 
maken. Gevolg: belanghebbende heeft recht op 
bezwaar en beroep op de afwijzing van dat upgra-
dingsverzoek. Met de daarbij horende (mogelijke) 
vertraging. 

Vrijstellingen van kapverboden zijn vaak moeilijk 
te doorgronden. Voorbeeld: een gemeentelijk 
kapverbod geldt niet voor kweekgoed. Dit door 
verwijzing in een APV naar het regelverbod van 
artikel 15 Boswet. Maar zijn uitgegroeide bomen 

Worden de toekomstige 

woningen gemakkelijker 

verkocht zonder een 

honderd jaar oude beuk in 

de tuin of juist niet?
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JURIDISCH

op een opgedoekte kwekerij ook kweekgoed? 
Volgens de bestuursrechter (voorlopige voorzie-
ning ECLI:NL:RBOVE: 2015:4429) wel. Reden: in 
dit geval gaat de rechter uit van wat in normaal 
spraakgebruik onder kweekgoed wordt verstaan. 
Weliswaar was de kwekerij opgeheven, maar de 
bomen werden nog wel onderhouden en verkocht. 
En dus mag geveld worden zonder ovg.

Vraag 3: Wie verricht aanvraag/uitvoer? 
De eigenaar? Of de zakelijke gerechtigde? De huur-
der? Op grond van erfpacht, een opstalrecht? Wat 
stelt de Bomenverordening of APV? Mag volgens 
die regelgeving iedere ‘belanghebbende’ aanvra-
gen of slechts de eigenaar of zakelijke gerech-
tigde? Staat niet toevallig een onbekend zakelijk 
recht de (bouw-)activiteit in de weg? Denk maar 
eens aan het vaak ‘verborgen’ oud-middeleeuwse 
pootrecht. 

Vraag 4: Waar gaat men uitvoeren?
In gemeente A, B, of C? Of in een gebied waar deze 
gemeenten verenigd zijn door middel van een 
gemeenschappelijke regeling? Het kan zijn dat de 
regels vanuit díé gemeenschappelijke regeling dan 
boven het gemeentelijke kapverbod gaan. Navraag 
bij gemeente? Dat wil lang niet altijd duidelijkheid 
geven. Valt de velactiviteit buiten de ‘bebouwde 
kom Boswet’? Dan zal in het beste geval bovenal 
de kapmeldingsplicht Boswet gelden. In het 
slechtste geval echter ook de kapverboden van 
gemeente, provincie of waterschap. Bijzonder las-
tig als dit regels zijn in strijd met het regelverbod 
van artikel 15 Boswet. Of als niet duidelijk is of de 
bomen überhaupt vallen onder het regelverbod 
van artikel 15 Boswet. Partijen komen dan in een 
soort juridisch niemandsland terecht. Want zijn die 
gemeentelijke/provinciale kapverboden dan toch 
te handhaven, ondanks dat de Boswet dergelijke 
regels verbiedt? En wie moet daar uitsluitsel over 
geven? Bedenk dat in het bestuursrecht het ver-
trouwensbeginsel zeer beperkt wordt uitgelegd. 
Soms is volgens de rechter vertrouwen op een toe-
zegging van een wethouder zelfs niet geoorloofd. 

Vraag 5: Welke toestemmingen voor vellen zijn 
nodig? 
Boven noemde ik al een aantal. Zoek echter door 
tot alle verplichtingen ten aanzien van vellen com-
pleet zijn. En neem daar de mogelijkheden in mee 
die belanghebbenden soms hebben tot upgraden 
van vrij te kappen bomen naar statusbomen. Want 
het bestuurlijk rechtsoordeel daarover is eigenlijk 
een beslissing over een ‘verkapt’ kapverbod. Zie 
punt 6.

Vraag 6: Wie beantwoordt vragen over regels? 
Lastig om onzeker te zijn over regels. Want de bou-
wer/veller wil zekerheid of hij nu wel of geen ver-
gunning of ontheffing nodig heeft. En hij wil ook 
weten waarvoor allemaal. Navraag bij gemeente of 
provincie wil niet altijd helpen. Wat te doen? Dan 
maar aan de slag gaan en wachten op de handha-
ver? Dat zou toch te zot zijn. Slechts een uitspraak 
van het bevoegde bestuursorgaan zal afdoende 
zijn. Dan toch maar mogelijk ónverplichte vergun-
ningen enzovoort gaan aanvragen? Met daarbij 
het aanleveren van allerlei gegevens? Ook dat 
zou te ver gaan. Men zal moeten vragen om een 
rechtsoordeel van bevoegde bestuursorganen over 
mogelijke vergunningsplichten. Is dat afdwing-
baar? In de regel ziet de rechter een dergelijk 
bestuurlijk rechtsoordeel (en de afwijzing om die 
te nemen!) niet als een besluit ex artikel 1:3 lid 1 
Awb, waartegen bezwaar en beroep openstaat. Dit 
is slechts anders indien het doen van een aanvraag 
voor een vergunning onevenredig bezwarend is of 
wachten op handhaving vanwege onomkeerbaar-
heid ook. Een dergelijke kwestie ligt voor bij de 
rechtbank Overijssel (zie boven). De eerste vraag 
van de rechter: is hier sprake van die onevenredige 
bezwarendheid die maakt dat het college een 
bestuurlijk rechtsoordeel gaf, waar vervolgens 
bezwaar en beroep tegen open hoort te staan? Ja, 
want hier volgt niet meer een aanvraag voor een 
ovg. En dus is dit de enige kans die belangheb-
benden krijgen om door middel van bezwaar en 
beroep de velling tegen te houden. De moraal 
is dan wel dat ook het bestuurlijk rechtsoordeel 
waaruit volgt dat geen vergunning of ontheffing 
nodig is, de normale route van bezwaar, beroep en 
hoger beroep kan volgen. En dus ook vertraging 
kan geven. Net als een besluit op grond van een 
netjes opgesteld en duidelijk kapverbod in een 
APV of Bomenverordening. 

Vraag 7: Wanneer mag men gaan uitvoeren? 
Zijn alle toestemmingen binnen? Direct aan de 
slag? Daar zal toch niet snel sprake van zijn. Een 
ovg voor vellen kent een opschorting tot zes 
weken na bekendmaking. Is bovendien tijdens die 
termijn bezwaar tegen de ovg ingediend? Dan is 
het wel verstandig de behandeling hiervan af te 
wachten. Blijft de ovg na heroverweging door het 
bestuursorgaan in stand, dan hebben belangheb-
benden nog steeds de mogelijkheid tot instellen 
van beroep (en hoger beroep). Gaat men dan toch 
vellen en wordt in beroep of hoger beroep de ovg 
vernietigd, dan zijn alle gevolgen van deze vernie-
tiging voor de gebruiker van de ovg. Wacht voor 
vellen dus braaf (indien bezwaar is ingediend) in 
ieder geval de beroepstermijn af. Houd ook bij een 

aanvraag rekening met mogelijke samenloop van 
activiteiten. En dus met langere verplichte door-
looptijd van procedures. Dat is onder andere het 
geval wanneer er een verklaring van geen beden-
kingen (Flora- en faunawet) nodig is als gevolg van 
het vellen van de boom. Ken ook de gevolgen van 
uitstel met betrekking tot het broedseizoen. 

De moeite waard
Kortom, dat bouwen bij bomen vergt een hoop 
gepuzzel. Bomen die goed in een bouwplan pas-
sen en later een verrijking van de omgeving geven, 
maken die inspanning echter zeker de moeite 
waard. Tip: ga bij het eerste gloren van bouwplan-
nen met afdeling ‘groen’ en ‘grijs’ gezamenlijk aan 
de puzzel. Breng eerst in beeld wat voor bijzonders 
er in het plangebied staat. En zorg voor een juiste 
en nauwkeurige inmeting van het gebied en dus 
ook de bomen. En loop als boombeheerder nog 
eens gedegen met deze kaart door het plange-
bied. Want soms blijken daar dan onverwacht nog 
enkele ‘groene parels’ te staan. 

De auteur mr. A.V.K. (Kitty) Goudzwaard  is werk-
zaam als boomjurist bij Cobra groenjuristen. Cobra 
groenjuristen is onderdeel van Cobra-adviseurs 
(www.cobra-adviseurs.nl). Lezers kunnen vragen 
stellen over dit artikel via 
k.goudzwaard@cobragroenjuristen.nl
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De term cyclisch boombeheer veronderstelt dat 
er ook zoiets als lineair boombeheer bestaat. 
Waarschijnlijk bestaat die term niet. Maar als dat 
wel zo zou zijn, zou het inhouden dat men met 
een vaste frequentie om de zoveel jaar dezelfde 
beheertaken uitvoert, ongeacht de vraag of de 
boom in kwestie onderhoud of snoei nodig heeft. 
Volgens Bernard Flier, gastheer van de masterclass 

en directeur van Boomadviesbureau Tree-O-Logic, 
zie je in de praktijk dan al snel dat dit leidt tot 
snoeien om het snoeien. Je bent er toch en pakt 
gauw een paar takken of takjes mee, terwijl dat 
vanuit veiligheids- of beheeroogpunt eigenlijk 
niet hoeft en best nog een of twee rondes zou 
kunnen wachten. Uiteraard worden deze bomen 
wel gewoon afgerekend. Bij cyclisch boombeheer, 

daarentegen, probeert men de werkelijke snoei 
meer aan te passen aan de snoeibehoefte. In het 
algemeen worden bij cyclisch beheer de te behe-
ren bomen verdeeld in een aantal gebieden. In het 
geval van Nijkerk zijn dat drie gebieden. Verder 
wordt er niet boom voor boom beheerd, maar 
alleen bomen waarvan tijdens de verplichte boom-
veiligheidscontrole (BVC) is gebleken dat ze bege-

Bezuinigen heeft in het algemeen een 

slechte naam. Je besteedt minder geld aan 

bijvoorbeeld het beheer van je bomen en 

het resultaat zal dan ook wel minder zijn. 

Alexander den Dikken van de gemeente 

Nijkerk bewijst dat het ook anders kan, door 

het toepassen van cyclisch beheer. Dit vak-

blad organiseerde bij Tree-O-Logic in Hars-

kamp een masterclass, waar de ervaringen 

van Nijkerk en een aantal andere overheden 

met elkaar vergeleken werden. 

Auteur: Hein van Iersel 

Cyclisch boombeheer: bezuinigen 
en toch een beter eindresultaat?
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leidingssnoei of onderhoudssnoei nodig hebben. 
Voor de boomveiligheidscontroleurs houdt dat in 
dat ze er een extra taak bij krijgen: niet alleen con-
troleren op veiligheid, maar ook de snoeibehoefte 
vaststellen. Een soort boomveiligheidscontrole-
extra, dus.   

Beheermodel
Dan ontstaat een beheermodel waarbij ieder jaar 
een derde deel van de bomen wordt beheerd, 
maar dan alleen die bomen die echt onderhouden 
moeten worden. Bij cyclisch boombeheer is het 
een voorwaarde dat men de registratie van de data 
rondom de bomen goed voor elkaar heeft. Er moet 
goed worden vastgelegd hoeveel bomen er zijn 
en wat op dat moment de onderhoudstoestand 
is. Een van de voordelen van cyclisch beheer is 
dat het budget gelijkelijk wordt verdeeld: men 
spendeert ieder jaar nagenoeg hetzelfde bedrag. 
In het geval van Nijkerk leidde dit tot een stevige 
bezuiniging op het budget. Het belangrijkste voor-
deel is misschien wel dat het overzicht van de data 

rondom de bomen op orde is. Dat zorgt voor meer 
inzicht en grip, met een evenwichtig, gezond en 
kwalitatief goed bomenbestand tot gevolg. Ook 
het maken van gerichte keuzes wordt makkelijker.

Het doel van de masterclass is kennisuitwisseling 
op het gebied van boombeheer, specifiek cyclisch 
boombeheer. Dat wil zeker niet zeggen dat alle 
aanwezige gemeentes al werken met dit model. 
Masja van Ingen van de gemeente West Maas & 
Waal, een kleine plattelandsgemeente, heeft nog 
de beschikking over een eigen groendienst, die 
een breed scala aan taken heeft uit te voeren. 
Daarnaast is er – zoals in zo veel gemeentes – 
sprake van een achterstand in het bomenonder-
houd. Van Ingen: ‘Die achterstand is inmiddels zo 
ver opgelopen, dat wij deze op eigen kracht nooit 
kunnen wegwerken. Het gevaar bestaat dat wij 
overal en nergens aan gaan beginnen. Daarmee zal 
de snoeiachterstand alleen maar groter worden. 
Wellicht is cyclisch beheer een goed instrument 
om meer focus in onze werkplanning te krijgen.’

Piepcultuur 
We bespreken als groep hoe je omgaat met klach-
ten van burgers. Als je iedere klacht je volledige 
aandacht geeft, bestaat het gevaar dat je helemaal 
niet aan meer structureel beheer toekomt en dat 
eventuele achterstanden alleen maar oplopen. 
Weinand Pin van de gemeente Geldermalsen heeft 
de ervaring dat dit vaak geen probleem is als je 
hierover goed communiceert met de burger. Pin: 
‘Als je de  burger meldt: ik heb jouw klacht geno-
teerd en de bomen bij jou in de straat zijn dan 
en dan aan de beurt, zal daar meestal wel begrip 
voor zijn.’ Ook Lutein Rademaker van Alles over 
Groenbeheer herkent dit verhaal. 
Het gevolg van cyclisch beheer is volgens Bernard 
Flier dat het percentage snoeibehoeftige bomen 

stabiel blijft, al dan niet na het wegwerken van een 
achterstand. In Geldermalsen, met voornamelijk 
een achterstand in het buitengebied, zou dat 
boven de vijftig procent liggen, in Nijkerk onder de 
dertig procent. Een succesvol uitgangspunt voor 
cyclisch boombeheer is het streven om onder een 
bepaald minimum uit te komen. Haal je dat niet, 
dan heb je last van ad-hocbeheer en zal eerst de 
achterstand moeten worden weggewerkt. 
Ook in Geldermalsen is sprake van een structurele 
achterstand, die met de eigen bomenploeg niet 
weg te werken is. Daarom heeft boombeheerder 
Pin een plan gemaakt, waarbij de eigen medewer-
kers de bomen in de bebouwde kom oppakken en 
een beperkt aantal bomen buiten de bebouwde 
kom. Het onderhoud van de rest van de bomen 
komt dan op de markt. Pin verwacht dat hij over 
drie jaar zijn achterstand heeft weggewerkt.  

De masterclass over cyclisch beheer werd 
gehouden op het kantoor van Tree-O-Logic 
in Harskamp en werd bijgewoond door: 
Bernard Flier, directeur van Tree-O-Logic
Lutein Rademaker, adviseur bij Alles over 
Groenbeheer 
Thijs Buurman, groenbeheerder bij de provin-
cie Gelderland
Masja van Ingen, groenbeheerder bij de 
gemeente West Maas & Waal 
Alexander den Dikken, groenbeheerder bij de 
gemeente Nijkerk  
Weinand Pin, groenbeheerder bij de gemeen-
te Geldermalsen

Masja van Ingen, groenbeheerder bij de gemeente West Maas & Waal. Alexander den Dikken, groenbeheerder bij de gemeente Nijkerk.
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ACHTERGROND5 min. leestijd

Planmatig beheer 
Als tweede adviseur is naast Bernard Flier ook 
Lutein Rademaker van Alles over Groenbeheer 
aangeschoven. Ook zijn bedrijf is bekend met het 
principe van cyclisch boombeheer, maar hij noemt 
het anders: planmatig boombeheer. De essentie 
hiervan is voor de volle honderd procent hetzelfde: 
in een kort tijdsbestek worden alle bomen zodanig 
behandeld dat er een aanvaardbaar boombeeld 
ontstaat. Vervolgens wordt het onderhoudsni-

veau door cyclisch beheer op peil gehouden. 
Snoeibehoeftige bomen worden gesnoeid, andere 
niet. In dezelfde cyclus worden de boomvei-
ligheidscontroles uitgevoerd en geregistreerd. 
Hierbij wordt gebruikgemaakt van het Quercus-
snoeimodel.
Op plaatsen waar sprake is van een verhoogd risi-
co, wordt passend gereageerd. Daarmee voldoet 
de boombeheerder aan zijn wettelijke zorgplicht 
om bomen tegen zo laag mogelijke kosten te 
beheren.

Norminstituut
Thijs Buurman bezoekt de masterclass namens de 
provincie Gelderland. Ook Gelderland werkt met 
cyclisch boombeheer, en dat blijkt wonderwel 
te passen in de budgetgedreven opzet van de 
provincie. Buurman: ‘Voor ons is het essentieel 
om te weten wat wij ieder jaar kwijt zijn aan ons 
boombeheer. Voor Gelderland is het risicoprofiel 
een belangrijk aspect. Een boom dicht bij de straat 
heeft een hoger risicoprofiel dan een boom die 
helemaal vrijstaat. 
Als groep discussiëren we nog over de vraag 
welke richtlijnen we hierbij aanhouden: de RAW-
systematiek of de uitgebreidere richtlijnen van 
het Norminstituut Bomen. Adviseur Bernard Flier 
laat tussen de regels door blijken de voorkeur te 
hebben voor de richtlijnen van het Norminstituut, 
omdat dit vakinhoudelijk en over de hele breedte 
van het bomenvak meer houvast biedt. Maar tege-
lijkertijd geeft hij aan dat het voor de uitvoering 
van cyclisch boombeheer niet zoveel uitmaakt. In 

sommige gevallen kan het wel eens lastig zijn als 
je beide richtlijnen naast elkaar gebruikt en lijkt 
het of de systematieken met elkaar in tegenspraak 
zijn. Dat is echter niet het geval, volgens Flier. Het 
is alleen nodig om de gekozen systematiek te laten 
prevaleren en daar in het bestek naar te verwijzen. 
Wat geldt voor de gekozen systematiek, geldt ook 
voor de software die gebruikt wordt om een en 
ander vast te leggen. Onder de deelnemers aan 
de masterclass bevinden zich zo ongeveer alle 
smaken. Geldermalsen, bijvoorbeeld, is bezig om 
te schakelen van het oude Arcadis-beheersysteem, 
dat niet meer onderhouden wordt, naar het 
systeem van Antea: GBI. Masja van Ingen gebruikt 
in de gemeente weliswaar GBI, maar voor haar 
bomen gebruikt ze alleen nog Geovisia. Dat is 
makkelijker in het gebruik en is straks evengoed te 
koppelen aan het BGT. Net als bij de keuze voor de 
systematiek lijkt er een tegenstelling te bestaan. 
Er zijn de allroundpakketten, die in staat zijn om 
alles te beheren, maar niet altijd als gebruiksvrien-
delijk en flexibel worden beschouwd. En er zijn de 
kleinere pakketten, die bijvoorbeeld alleen voor 
boombeheer toepasbaar zijn en door inspecteurs 
vaak als gebruiksvriendelijk worden beschouwd. 
Lutein Rademaker is enthousiast over een tweetal 
pakketten: Digitree, en voor de meer complexe 
opdrachten Groenestein-beheersoftware.

Bernard Flier, directeur van Tree-O-Logic.
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Een jaar geleden hield André van Lammeren een 
lezing over dit onderwerp op de Boom Innovatie 
Dag bij Boomkwekerij Udenhout. Wageningen 
Universiteit had al enkele onderzoeken achter de 
rug naar het verwarmen van de stam van kastanjes 
met warm water in slangen gedurende drie dagen, 
waarna de bacterie sterft. Dankzij een speciale ver-
pakking rond de stam blijft deze op een constante 
temperatuur. 

Prop is partner van Wageningen
Na verschillende onderzoeken in het laboratorium 
en in het veld is de methode bijna klaar om de 
markt op te gaan. Bijna: de machines moeten nog 

gefinetuned worden, voordat men met de warm-
waterbehandeling van start kan gaan. Fons van 
Kuik van Wageningen Universiteit wil daar zelf offi-
cieel mee naar buiten treden, met een opstelling 
die helemaal gereed is voor de markt. Wel heeft 
Wageningen Universiteit al een Europees patent 
aangevraagd op de methode. Volgens Erwin 
Suijkerbuijk van Prop Boomtechniek is Prop licen-
tiehouder om dit verder op de markt te brengen. Er 
komt hiervoor een landelijk meldpunt, van waaruit 
de behandeling en registratie van de bloedings-
ziekte kan worden gecoördineerd. Wageningen 
zal dit voortdurend vanaf de zijlijn monitoren en 
betrokken blijven bij nadere onderzoeken en ana-

lyses van behandelde bomen. Wageningen heeft 
dit via Fons van Kuik bevestigd.

Ruvoma werkt als ‘onderaannemer’
Waar komt het verhaal van Ruvoma dan vandaan? 
Ruvoma heeft een heteluchtsysteem voor de 
bestrijding van ongedierte. Tijdens de proeven 
heeft Prop Boomtechniek in samenwerking met 
Wageningen Universiteit meerdere technieken 
uitgeprobeerd om de stam te verwarmen, ook 
de heteluchttechniek van Ruvoma. Ruvoma is 
echter geen rechtstreekse partner geworden van 
Wageningen. Wageningen heeft expliciet gekozen 
voor samenwerking met een aan bomen gerela-

Boomzorg plaatste een nieuwsbericht op de website met als bron RTV Utrecht, waarin ongediertebestrijder Ruvoma uit Montfoort claimde de oplossing 

te hebben voor kastanjebloedingsziekte: door opwarming van de stam. Prop Boomtechniek laat echter weten dat de behandeling van bomen middels 

warmtetechniek ontdekt is door WUR, en door Prop Boomtechniek in samenwerking met WUR verder is ontwikkeld. 

Auteur: Santi Raats

Nieuwe methode om bloedingsziekte te 
bestrijden wordt voorzichtig opgepikt
Een warmtedeken rondom de stam zorgt dat ziekteverwekkers van 
kastanjebloedingsziekte worden gedood
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teerde onderneming. Erwin Suijkerbuijk legt uit: 
‘Ruvoma en Prop Boomtechniek hebben onderling 
wél een mondelinge overeenkomst. Op bijzondere 
locaties en waar warmwaterbehandeling lastig 
wordt, kunnen we gebruikmaken van de hetelucht-
techniek. Ruvoma handelt dan als een soort onder-
aannemer van Prop Boomtechniek. Maar Ruvoma 
is geen officiële partner van Wageningen in dezen. 
Voordat we op grote schaal op de markt komen, zal 
ook de heteluchttechniek nog verfijnder afgesteld 

moeten worden qua temperatuur. We kunnen op 
dit moment al wel behandelingen uitvoeren, maar 
we zijn nog niet uitontwikkeld.’ 

Geschiedenis van de warmtebehandeling
Al in 2012 begon Wageningen met onderzoek 
naar de warmtebehandeling van kastanjebloe-
dingsziekte. Het idee was niet nieuw, maar kwam 
uit de plantensector. Professor Van Slogteren, 
grondlegger van het bollenonderzoek, ontdekte in 
het eerste kwart van de twintigste eeuw dat zieke 
bloembollen met warm water genezen konden 
worden. Dit warmteconcept werd opgepikt in de 
plantensector bij de bestrijding van aaltjes. In de 
tijd dat de werkgroep Aesculaap zich boog over 
de toentertijd in opkomst zijnde kastanjebloe-
dingsziekte, kwam de warmtebehandeling ook 
naar voren tijdens de brainstormsessies. André van 
Lammeren pikte dit op en startte met zijn studen-
ten een laboratoriumonderzoek. Drie jaar na suc-
cesvolle onderzoeken in het lab en enkele in het 
veld, ook bij proefgemeenten zoals Ermelo, werd 
het idee dus opgepakt door de markt. Precies zoals 
onderzoekers Van Lammeren en Van Kuik hoopten.

ACTUEEL2 min. leestijd

Warmtebehandeling Fons van Kuik warmtedeken 
kastanjebloedingsziekte.

Fons van Kuik André van Lammeren

Dit warmteconcept werd 

opgepikt in de plantensector 

bij de bestrijding van 

aaltjes
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Geen kapvergunning? 
Dan maar een 
litertje gif! 
Stelling: het vergiftigen van bomen zet de 
beheerder buitenspel

‘Als je Geen BeWijs heBT, dAn kUn je nieTs 
BeGinnen’

Frans van Oorsouw, gemeentelijk 
boombeheerder
‘Mijn ervaring: besteed er zo weinig mogelijk 
media-aandacht aan, houd het binnenshuis. 
Het leidt alleen maar tot negatieve aandacht en 
waarschijnlijk tot een patstelling van twee belan-
gengroepen tegenover elkaar. Zolang het veilig 
is, laten wij de boom zo lang mogelijk staan. Het 
is belangrijk om foto’s te maken en de boom aan 
te merken als attentieboom. Het is erg jammer en 
verdrietig, maar je moet er verder geen tijd aan 
besteden. Als je geen bewijs hebt en niemand op 
heterdaad hebt kunnen betrappen, dan kun je 
niets beginnen. Daar staat tegenover dat de burger 
vaak geen “nee” wil horen en alles uit de kast zal 
halen om de boom weg te krijgen. Een ander punt 
is het feit dat wijken door de bezuinigingen meer 
inspraak krijgen in de inrichting en het onder-
houd van de buitenruimte, wat haaks staat op 
het bomenbeleids- en bomenbeschermingsplan. 
Die inspraak moeten we als bomenbeheerders 
praktisch benaderen. Als een boom geen toekomst 
heeft, dan moet je hem kunnen verwijderen. Ook 
moet het mogelijk zijn om geen boom terug te 
planten waar dat niet kan. Dat uitgangspunt is 
soms moeilijk in de praktijk te brengen, omdat 
reacties en meningen via de kap- en omgevings-
vergunning van de bomen worden uitgevochten. 
De boom wordt vaak het lijdend voorwerp in het 
proces; er wordt dan niet meer praktisch nage-
dacht.’

Bomen die worden vergiftigd – ondermijnt dit niet het gezag van de beheerder? het is lastig een 

dader aan te wijzen, laat staan te veroordelen. Vakblad Boomzorg legde zijn lezers de volgende stel-

ling voor: het vergiftigen van bomen zet de beheerder buitenspel. Wat blijkt: de meeste beheerders 

hebben het idee dat dit het geval is. Toch valt er volgens sommigen wel winst te behalen. 

Auteur: Kelly Kuenen
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‘ik hOOP dAT eR MeeR AAndAchT kOMT 
VOOR de eRnsT VAn deze GeVAllen’

johan van zwieten, boomveiligheidscontroleur 
BSI Bomenservice
‘Als boomveiligheidsinspecteur kom ik regelma-
tig vergiftigde bomen tegen. De reactie van de 
gemeente is meestal: “Daar kan ik niks mee, we 
weten niet wie het is” en “De politie doet er ook 
niks mee”. Het maakt mij boos dat mensen zich het 
recht toe-eigenen om een boom dood te maken. 
Bovendien kan het levensgevaarlijke situaties 
veroorzaken. Het is niet altijd zichtbaar dat een 
boom vergiftigd is. Als ik dat te laat door heb, of de 
gemeente, dan kan de boom uiteindelijk omvallen. 
Misschien moet de politie er een keer aandacht 
aan schenken. Niemand wil dat er eerst een dode 
moet vallen. Ik hoop dan ook dat er meer aandacht 
komt voor de ernst van deze gevallen.’

‘AAn de BeleidsMATiGe kAnT kAn eR nOG heT een en AndeR GedAAn WORden’

sander Pruim, vaktechnisch medewerker bomen gemeente Haren
‘Wij hebben in de gemeente Haren vaak het vermoeden dat dit gebeurt, bijvoorbeeld bij plotselinge 
uitval binnen een gezonde laan, of bij bomen die heel opzichtig zijn vergiftigd, waardoor niet alleen de 
boom doodgaat, maar ook de rest van het aanwezige groen. Soms valt het groen als een kaartenhuis in 
elkaar; elk jaar sneuvelt er een andere boom in de rij. Als er dan ook nog bewoners zijn die klagen over 
hinderlijk groen, dan is dat natuurlijk wel érg toevallig. Dit soort situaties baart me wel zorgen. Maar 
zolang je het niet hard kunt maken, kun je niets. Je kunt hooguit vaker controleren, maar dan nog blijft 
het vaak bij een vermoeden. En zelfs als je iets van bewijs hebt, blijft het lastig om concrete stappen 
te nemen. Een tijd terug kwamen we een treurwilg tegen die nogal opzichtig was vergiftigd; de stam 
had een groot boorgat en het gras aan de basis was geel uitgeslagen. De verantwoordelijke was door 
oplettende buurtbewoners op de foto vastgelegd. Helaas konden we geen juridische stappen nemen. 
De man was inmiddels verhuisd en we konden hem niet meer traceren. Zonde. De tijd en energie die 
je ermee kwijt bent, wegen niet op tegen de kosten van een nieuwe boom. Ik vind dat ook de gemeen-
telijke handhavingsdienst er meer mee moet doen. Die moet de vrijheid krijgen om – mits er bewijs is 
– in te grijpen in dergelijke situaties. Aan de beleidsmatige kant kan er wat mij betreft nog wel het een 
en ander gedaan worden.’

‘We Melden heT Bij de POliTie, MAAR ik heB nieT heT idee dAT die eR ieTs 
AAn kAn dOen’

coosje Bakker, specialist cultuurtechniek gemeente Wijk bij Duurstede
‘Om de zoveel tijd constateren we dat een boom is vergiftigd. We hebben echter nog nooit iemand op 
heterdaad kunnen betrappen. In zo’n geval kun je niets doen. We melden het wel bij de politie. Waarom 
weet ik eigenlijk niet, want ik heb niet het idee dat de politie er op haar beurt echt iets aan kan doen. Ik 
merk wel dat bewoners de laatste tijd vaker reageren in de trant van “als jullie hem niet weghalen, dan 
doe ik het zelf wel”. Ik vraag in zo’n situatie meteen om naam en telefoonnummer; ik maak duidelijk dat 
ze dan een strafbaar feit plegen en dat ik hun gegevens heb. Gelukkig doen ze dan meestal niet wat 
ze zeggen. Ik ben het eens met Van Oorsouws standpunt. Je moet er zo weinig mogelijk aandacht aan 
schenken. Als je dat wel doet, dan brengt het mensen alleen maar op ideeën.’

6  min. leestijd ACHTERGROND
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‘in zO’n siTUATie Ben je nieT MAchTelOOs. 
jURidisch Gezien VAlT eR Veel Te BehAlen’

Bas Visser, senior boomjurist, Mr. B.M. Visser & Partners
‘Ik merk bij beheerders vaak een zekere “juridische hopeloos-
heid”. Toch valt er juridisch gezien veel te behalen, vooral door 
een betere waarneming en vastlegging. De boom is vergiftigd, 
is al snel de conclusie van de beheerder. Maar elke vergiftiging 
is anders en het is aan de waarnemer om hier iets mee te doen. 
Leg een dossier aan, eventueel aangevuld met een gedetail-
leerd boomonderzoek. De situatie is zeker niet hopeloos; ik heb 
tientallen zaken meegemaakt met een goede uitkomst. Maar 
dat heeft in hoge mate te maken met de aanpak. Ik heb samen 
met politie en provincie onderzoek gedaan in een gebied 
waar zeer veel bomenvergiftiging voorkwam. Toen ik de politie 
vroeg wat ze concreet nodig hebben om dergelijke praktijken 
aan te pakken, bleek dat zij niet alleen die ene vergiftiging, 
maar ook het verhaal eromheen en alle waarnemingen willen 
weten. Een eenvoudige aangifte volstaat niet; je moet concrete 
aanwijzingen hebben. Bij de aangifte hoort een beeldverslag 
van waarnemingen met toelichting, die handvatten geeft voor 
onderzoek naar een mogelijke dader. Een politieman heeft niet 
de kennis van een beheerder, dus moet de beheerder het zo 
hapklaar mogelijk presenteren. Dat klinkt allemaal heel logisch, 
maar gebeurt in de praktijk nog te weinig. Je moet als het 
ware als een rechercheur naar een boom kijken. De dikte van 
een boorgat zegt veel over de aard van het gebruikte gereed-
schap, de hoogte van het gat kan een indicatie zijn voor de 
grootte van de persoon et cetera. In sommige gevallen kan 
door laboratoriumonderzoek het achtergebleven ijzervijlsel of 
het gebruikte middel vergeleken worden met in beslag geno-
men goederen. Wij hanteren een lijst met vijftien standaard 
aandachtspunten voor veldwaarnemingen. Er moet voldoende 
motivering van de ernst van het delict zijn om dergelijk recher-
cheonderzoek uit te voeren, maar het komt voor.’

‘lAAT BURGeRs WeTen dAT BOMen VAn GROTe 
WAARde zijn’

joost Verhagen, eigenaar van Cobra Boomadviseurs bv en 
registertaxateur-VRT, lid NVTB 
‘Bij een vergiftigde boom moet je snel handelen: een mon-
stername, analyseren welk middel is gebruikt en welke behan-
deling je mogelijk nog kunt toepassen. Alleen dan heb je 
informatie waar je mee verderkomt. Het vergiftigen van bomen 
komt jammer genoeg regelmatig voor, maar op gemeentelijk 
niveau gaat het gelukkig vaak om incidenten. Overigens is het 
belangrijk om te kijken of de boom doelbewust is vergiftigd. Zo 
maken we wel eens mee dat bomen het loodje leggen omdat 
een gekapte boom in de nabijheid is behandeld met Roundup 
en via de wortels andere bomen aantast. Soms lijkt een boom 
vergiftigd, maar is hij afgestorven door toedoen van een gas-
lek. Is een boom daadwerkelijk doelbewust vergiftigd maar zijn 
er geen getuigen, dan is het lastig om een dader aan te wijzen. 
Wat preventie betreft, denk ik dat het belangrijk is om vooral 
voorlichting te geven. Laat burgers weten dat bomen van grote 
waarde zijn voor de leefomgeving en het microklimaat en 
besteed ook aandacht aan de financiële waarde van die groene 
vriend. Vaak hebben mensen niet door hoeveel een boom 
waard is. Als zij zich bewust zijn van de bedragen, denken ze 
wel twee keer na voordat ze handelen. Ook in het voortraject 
kan nog het een en ander gebeuren. Wat aan het vergiftigen 
voorafgaat, is toch vaak voorspelbaar. Een burger komt bijvoor-
beeld bij de gemeente zijn beklag doen over een boom, vraagt 
een kapvergunning aan voor de boom van een ander of is al 
eigenhandig aan het snoeien geslagen. Worden deze signalen 
niet goed opgepakt, of wordt er onvoldoende gecommuni-
ceerd, dan is het wachten op de druppel die de emmer doet 
overlopen en het moment dat de burger het heft in eigen han-
den neemt. Door als gemeente te investeren in contact met de 
burger, hem serieus te nemen en de dialoog aan te gaan, kan 
de waarde van bomen worden benadrukt en wellicht een hoop 
ellende worden voorkomen.’

ACHTERGROND
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de functie van een volwassen boom 
Om te beginnen is het belangrijk om stil te staan 
bij de verschillende functies die een volwassen 
boom in de stad heeft. Niet voor niets doen we er 
alles aan om bomen zo veel mogelijk groeiruimte 
te geven en te investeren in het onderhoud. Om 
er bij een reconstructie vervolgens alles aan te 
doen (door middel van een Bomen Effect Analyse) 
om de boom en zijn waarde te behouden. Een 
volwassen boom heeft dan ook veel belangrijke 
functies voor zijn omgeving: water vasthouden, 
schaduw geven, water verdampen en daarmee 
fungeren als een airco voor de hete stad, een leef-
omgeving en schuilplaats creëren voor vogels en 

dieren, fungeren als een biotoop voor insecten, 
met zijn verschijningsvorm een positieve impact 
uitoefenen op de omgeving en de stad verfraaien, 
een bijdrage leveren aan het welzijn van de mens, 
geluid milderen en verstrooien, en dan is er nog de 
economische waarde van een volwassen laan etc., 
etc. Het lijkt wel een oneindige opsomming. Maar 
steeds meer is iedereen het erover eens: als een 
boom groeit, groeien de baten. 
Zo is in Engeland eens een vergelijking gemaakt 
tussen de bladmassa van een volwassen boom 
en die van een boom in de maat 6-8 cm. Er waren 
16.000 kleine boompjes nodig om dezelfde blad-
massa als de grote boom te verkrijgen.  

leefbaarheid en klimaat 
Momenteel is de leefbare, klimaatrobuuste stad 
een actueel thema in ons vakgebied. Groen, 
bomen in het bijzonder, speelt een belangrijke rol 
in dit geheel. De verwachting is dat 70% van de 
mensen in 2050 in een stad of stedelijke omgeving 
woont. Dit betekent dat de druk op de stad alleen 
maar zal toenemen. In een compacte stad wordt 
het belangrijk om bomen functioneel in te zetten. 
Het gaat hierbij niet om het aantal bomen, maar 
juist om de bedekkingsgraad van de kronen van de 
bomen. Juist volwassen bomen in goede conditie 
dragen bij aan de leefbaarheid. Denk hierbij onder 
andere aan het koelen van de omgeving. Toch zijn 

in de praktijk van het verplanten van grote bomen wordt nogal eens de opmerking gemaakt: ‘Voor dat geld plant ik wel 20 nieuwe (kleine) bomen!’ dat 

klinkt op zich logisch, maar wordt hier niet voorbijgegaan aan de waarde van grote volwassen bomen? en wat is die waarde dan? kortom: waarom zou 

je überhaupt grote bomen verplanten?  

Auteur: Dirk Doornenbal (Nationale Bomenbank)

Grote bomen verplanten: 
waarom?
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het vaak juist de volgroeide bomen die in een plan 
moeten wijken. 

kapitaalvernietiging
Mooie, gezonde en volgroeide bomen wegzagen 
en opnieuw beginnen met een kleine maat boom; 
het is aan de orde van de dag. Maar waarom? Is het 
omdat het niet anders kan? Is het uit gemakzucht? 
In ieder geval is het een duidelijke vorm van kapi-
taalvernietiging. De gemiddelde doorlooptijd van 
een stadsboom is 25 jaar. Dan vindt de volgende 
reconstructie plaats en moet de boom wijken. In 
de moderne tijd planten we een boom echter niet 

meer voor 25 jaar, maar voor minimaal 50 tot 100 
jaar. Er wordt fors geïnvesteerd in zo’n aanplant. 
Kijk maar eens naar het traject en de kosten die 
hiermee gemoeid zijn: opkweken, ontwerpen, 
groeiplaats verbeteren, planten, nazorg, begelei-
dingssnoei, onderhoudssnoei en boomveiligheids-
controle. Na 25 jaar is de boom zodanig gegroeid, 
dat hij een volwaardige functie kan uitoefenen 
en de volgende 50 jaar groeit hij alleen maar in 
waarde en baten. Na 25 jaar goed onderhoud 
van gezonde bomen opnieuw beginnen met een 
kleine maat boom, is dus je reinste vorm van kapi-
taalvernietiging. Probeer liever de boom te behou-
den, en lukt dit niet: onderzoek dan of verplanten 
een optie is.  

duurzaam
Bomen die verplant zijn, kunnen zelfs meer waarde 
krijgen. Denk aan bomen die in het verleden te 
dicht op elkaar geplant zijn. Als die elders opnieuw 
gebruikt worden krijgen ze de benodigde boven-
grondse groeiruimte. Op deze manier kan men 
verplanten gebruiken als methode om duurzaam 
om te gaan met bomen in de stad, ter verbetering 
van de leefbaarheid. 

direct eindbeeld
Het eindbeeld van een boom is een heilige 
term voor praktisch iedere landschapsarchitect. 
Ontwerpen doen we op basis van dit eindbeeld; 
het inrichten van de groeiplaats gebeurt op basis 
van het verwachte eindbeeld. Maar vervolgens 
planten we een boom met stamomvang 18-20 of 
20-25 cm. Waarom niet direct dit eindbeeld reali-
seren? Dat kan door het verplanten van volwassen 

bomen. ‘s Ochtends woon je nog een straat zonder 
bomen, ’s middags woon je in een lommerrijke 
laan. Of wat te denken van het creëren van een 
nieuw park met volwassen bomen door deze te 
verplanten? Een van de mooiste voorbeelden hier-
van is de aanleg van het park rond kasteel De Haar 
te Haarzuilen in 1897. Vanuit heel de provincie 
Utrecht werden wel 7.000 bomen van 12 tot 25 
jaar oud met de mallejan verplant naar het park, 
om het kasteel een bosrijk uiterlijk te geven. Een 
recent voorbeeld is het tijdelijk op depot zetten 
en uiteindelijk verplanten van ca. 100 bomen naar 
een nieuw aan te leggen stadspark te Nieuwegein 
(zie foto). 

economische waarde  
Een direct eindbeeld heeft ook gevolgen voor de 
economische waarde van vastgoed. Iedereen in 
onze branche kent ze wel: de artist’s impressions 
met grote bomen op de voorgrond. Kijkt een 
woonhuis uit op grote bomen (9 meter of hoger), 
dan heeft dit volgens onderzoek een waardever-
meerderend effect op het vastgoed. Bij nieuwbouw 
is de praktijk vaak dat er van de grote bomen voor 
het nieuwe pand weinig terechtkomt. Maar het 
verkoopplaatje was er niet voor niets: grote bomen 
maken een wijk aantrekkelijker en vormen de 
belangrijkste pijler voor een leefbare woonomge-
ving. Moeten we per se bomen verplanten om dit 
te realiseren? Nee, want we hebben tegenwoordig 
de mogelijkheid om grote bomen aan te schaffen 
bij een kwekerij. Komen er elders echter bomen vrij 
die ingepast kunnen worden in het nieuwe plan, 
dan zal dit de voorkeur hebben, ook omdat de 
kosten lager zijn.      

Direct eindbeeld in Eindhoven.

Buurtpark Nieuwegein verplanten 100 bomen in 2011. Buurtpark Nieuwegein, beeld in herfst 2015.



53www.boomzorg.nl 

kostenaspect: verplanten versus planten van 
kwekerij
Heden ten dage is het mogelijk direct grote bomen 
aan te schaffen op de kwekerij. Met groot bedoe-
len we dan niet 25-30 cm, maar volwassen bomen 
in de maat 80-100 cm. Deze bomen hebben reeds 
de bladmassa ontwikkeld die we nodig hebben 
voor het verbeterd uitoefenen van de omschre-
ven functies. Als we de kosten uitzetten tegen de 
kosten voor het verplanten van bomen, dan is het 
logisch dat een boom in de maat 90-100 cm van 
een kwekerij in de regel duurder is dan een te ver-
planten boom in dezelfde maat. Immers: de boom 
op de kwekerij is een product dat eerst gekocht 

moet worden, terwijl de te verplanten boom reeds 
in eigendom is. Is het daarom in de regel beter om 
bomen te verplanten? Nee. Zaken als de beschik-
baarheid van de juiste boom op het juiste moment, 
de afstemming van het juiste verplantmoment (de 
boom moet weg, maar kan nog niet in het nieuwe 
plan geplant worden) en de bereikbaarheid van 
de te verplanten boom, maken dat het verplanten 
lastig in te plannen is. Dit neemt niet weg dat er 
nieuwe duurzame beplanting in een nieuw plan 
gerealiseerd kan worden, als men bewust omgaat 
met bomen die weg moeten. 

Behoud ecologische habitat
Ten slotte is er nog de habitatfunctie die vooral 
oudere bomen kunnen hebben voor vogels en 
insecten – belangrijk om te behouden in een 
stad. Als een boom niet op de huidige locatie kan 
blijven staan maar wel 100 meter verplant kan 
worden, betekent dit dat ook deze habitatfunctie 
behouden kan blijven voor de omgeving en de 
stad.  

kortom 
Moeten we daarom maar alle bomen verplanten in 
plaats van omzagen? Het antwoord is nee. Er zijn 
genoeg redenen om een boom niet te verplanten, 
meestal in de sfeer van een slechte conditie, kabels 
en leidingen, beschadigingen of een slechte kroon-
opbouw of slecht wortelgestel. Daarnaast is er lang 
niet altijd ruimte voor een nieuwe boom, of is de te 
verplanten boom niet bereikbaar voor zwaar mate-
rieel. Dat neemt echter niet weg dat het verplanten 
van bomen altijd afgewogen moet worden. Aan 
de waarde die volwassen bomen vertegenwoor-
digen, zal het niet liggen. Immers: als de boom 
groeit, groeien de baten, zeker in de komende 100 
jaar, waarin klimaatverandering een toenemende 
invloed zal hebben op de leefbaarheid in de stad.  

Grote verplante kastanje op Alexandrium heeft nog lang waarde voor zijn omgeving. Grote verplante linde in woonwijk Zwolle.

Emmeloord een nieuwe laan in 3 dagen.

ACHTERGROND5 min. leestijd
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Ik ben directeur van het leukste bedrijf van Nederland, maar stel je voor 
dat ik directeur – of ceo heet dat dan – zou zijn van het grootste bedrijf van 
Nederland. ‘s Ochtends word ik thuis opgehaald door een auto met chauffeur; 
ik hoef niet langer op mijn ouwelullen-e-bike naar kantoor. Op kantoor aange-
komen staat er natuurlijk een aantal secretaresses op mij te wachten. Ik hoef 
nooit meer stukjes te schrijven, met klanten of collega’s te praten of al die din-
gen te doen die mijn werk nu de moeite waard maken. Ik hoef alleen nog maar 
te regisseren en vergaderingen voor te zitten. Wat dat regisseren en vergade-
ren precies inhoudt, weet natuurlijk niemand. Maar het moet een hoogst zin-
nige bezigheid zijn, want ik word er tenslotte meer dan vorstelijk voor betaald. 
Alleen al de winstuitkering is vele malen hoger dan de hele omzet van dat rare 
uitgeverijtje in Nijmegen. 

Aan deze vergelijking moet ik wel eens denken als ik lees of schrijf over de vele 
gemeentes die momenteel bezig zijn met de omvorming van hun organisatie 
tot regiegemeente. Natuurlijk, ik snap best dat het niet handig is om alles 
zelf te doen. En die arme aannemers moeten toch ook eten. Maar het gevaar 
schuilt er natuurlijk in dat je als regiegemeente eigenlijk de regie kwijt bent. 
Eens in de vijf jaar mag je zeggen dat het goed of slecht gaat; voor de rest 
word je geacht je mond te houden en moet je maar hopen dat de aannemer in 
kwestie jouw burger een beetje fatsoenlijk behandelt. 

Terug naar mijn oorspronkelijke voorbeeld. Wat gebeurt er als mijn vrouw 
erachter komt dat de bos bloemen die ze van mij krijgt eigenlijk helemaal niet 
van mij komt, maar eens per week of per maand automatisch wordt besteld 
door een secretaresse? Geloof mij maar: het is dezelfde bos bloemen, maar 
toch is het effect anders. Is dat eigenlijk niet wat er gebeurt in een regiege-
meente. De overheid betaalt voor de bos bloemen –in dit geval een extra 
snoeibeurt of boom in mijn straat, maar heeft daar feitelijk weinig inspraak in. 
Daar moest ik aan denken bij het doorlezen van de twee artikelen in deze 
uitgave van Boomzorg die specifiek gaan over boombestek. Als aannemer of 
bestekschrijver zou ik zo’n kans met twee handen aangrijpen. Het is een fan-
tastische opportunity om te laten zien waar je toe in staat bent als aannemer, 
maar moet je dat wel willen als overheid?  Ik heb geleerd dat het goed is als er 
een zeker spanningsveld blijft bestaan tussen markt en overheid. 

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofredacteur

Geloof mij maar: het is dezelfde bos 

bloemen, maar toch is het effect anders

Bloemetje 
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Een imposant wagenpark staat tot uw beschikking

De vakantie is voorbij, het rooiseizoen is weer in volle gang

Wij kopen graag uw stamhout in

Bomen rooien

Bomen snoeien

Stobben frezen / rooien

Transport

In- en verkoop van hout

In-/verkoop van 
houtsnippers

Afvoer van snoeihout,
blad en schoffelvuil

Boomrooierij Weijtmans is nationaal en 

internationaal specialist in het rooien, snoeien 

en onderhouden van bomen. Vandaag de dag 

telt ons bedrijf ruim 25 vaste medewerkers, 

waaronder goed opgeleide boomrooiers, ervaren 

chauffeurs en machinisten, 9 gecertificeerde tree 

workers en 2 tree technicians. Daarmee is 

Boomrooierij Weijtmans een vooraanstaand 

speler in Nederland.

Uniek zijn onze telescoopkranen met 42 meter 

mast: hiermee kunnen we elk karwei uitvoeren 

zonder schade aan te richten.

Wij kopen graag uw stamhout en houtsnippers 

in. Daarnaast verzorgen wij een verantwoorde 

afvoer van snoeiafval en blad.

Vraag vrijblijvend een offerte aan of lees 

meer over de mogelijkheden op onze site: 

www.boomrooijerijweijtmans.nl

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

Onze vakmensen kunnen uw boom vakkundig rooien of snoeien.

Onze unieke telescoopkranen met 42 meter mast

Een imposant wagenpark staat tot uw beschikking

Verantwoord rooien van bomen Ook afvoer van blad, snoeihout en schoffelvuil

Boomrooierij Weijtmans
méér dan bomen rooien


