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voor herplant
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het grote 
populierenboek
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Stamommanteling

Kinderen planten bomen aan bij boomfeestdag Tilburg Geen stortkosten, maar opbrengst houtsnippersEén van onze unieke telescoopkranen

Eén van onze unieke telescoopkranen in actie

Boomrooierij Weijtmans

algemeen@weijtmans.nl

www.boomrooierijweijtmans.nl

Kreitenmolenstraat 175

5071 BD  Udenhout

Tel. 013-51114 83

Fax 013-51143 73

Bomen rooien

Bomen snoeien

Stobben frezen / rooien

Afvoer van snoeihout,
blad en schoffelvuil

In- en verkoop van hout

In-/verkoop van 
houtsnippers

Boomrooierij Weijtmans is specialist in het 

rooien, snoeien en onderhouden van bomen. 

Vandaag de dag telt ons bedrijf ruim 30 

vaste medewerkers, goed opgeleide boom-

rooiers, ervaren chauffeurs en machinisten, 

9 gecertifi ceerde tree workers en 3 tree 

technicians. 

Uniek zijn onze telescoopkranen met 42 meter 

mast: hiermee kunnen we elk karwei veilig 

uitvoeren zonder schade aan te richten.

Wij kopen stamhout en houtsnippers graag 

in en verzorgen een verantwoorde afvoer van 

snoeiafval. Boomrooierij Weijtmans ontzorgt 

opdrachtgevers door overname van compleet 

beheer van gebieden, zie www.tilburgsbos.nl

Boomrooierij Weijtmans verbreedt haar werk-

zaamheden door boomfeestdagen te organise-

ren. Hierbij worden kinderen van basisscholen 

begeleid in het aanplanten van bomen om zo 

hun eigen groene toekomst te creëren.

Vooroplopend en vooruitstrevend



TREE
INDUSTRY
PERSONALITY

   Voor al uw rooi- en 
snoeiwerkzaamheden  

 

Kortenhoef 

Tel: 06-21225226

www.robvandenhoek.nl

Markelo: 0547-750 900 

Dedemsvaart: 0523-611 176 

info@boomspecialist.nl 

www.boomspecialist.nl 

Adviseurs voor: Bomen, 
Grootgroen, Flora&Fauna

Van Pallandtlaan 10

6998 AW Laag-Keppel

T: 0314-642 221

info@foreestgroenconsult.nl

www.foreestgroenconsult.nl

Windhoek 5

7345 EH  Wenum Wiesel

T: 055-3121041

F: 055-3120728

bouwmeester@treeworker.nl

www.treeworker.nl

Bloemendaalseweg 68a

2804 AB  Gouda

T: 06-22420943

info@hovenier-boomverzorging.nl

www.hovenier-boomverzorging.nl 

Boomverzorging
Dwazziewegen 17

9301 ZR Roden

T: 050-501 53 46 

M: 06-53240346

vosgroenverzorging@planet.nl

www.vosroden.nl

Expert advies voor 
bomen in de stad

25 jaar ervaring

T: 020-411 87 53

couenberg@natura-ingenium.nl

www.natura-ingenium.nl

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

info@boomtotaalzorg.nl
030-6011880

Boomadviesdiensten Heusden
Boomtechnisch onderzoek, VTA, 

Boomeffectanalyse, 

(Picus-) geluidstomografie

T: 06-12330613

info@boomkarwei.nl

Tarzan Boomspecialisten

Snoei & Kap - onderzoek, 

inventarisatie, aanplant, detachering

T: 0297-582994

f@tarzan.eu

www.tarzan.eu

Snoeien, rooien, verplanten
VTA controle,  advies

Treeworker, Tree Technician

T: 0525-653695
M: 06-51061686

info@boomentuintechniek.nl
www.boomentuintechniek.nl

Waaldijk 24
6677 MB 
Slijk-Ewijk

0481-482 556
0653-847 171

bosland@planet.nl

VTA-rapportages
FFW-checks

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

Boomtechnisch adviseur
European Tree Technician
Harderwijkerstraat 35

3881 ED Putten

T: 0341-370290

M: 06-46206749

info@boomadviesduifhuizen.nl

www.boomadviesduifhuizen.nl

Boomtechnisch onderzoek 
advies & taxatie 

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

www.ablboomverzorging.nl 

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

Leendert Jan van Santen

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

info@degroenevallei.nl
www.degroenevallei.nl

DE GroEnE VALLEI

Onderzoek, advies, snoei
ETW, ETT

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

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

www.agrodearend.com

Agro “De Arend” BV

Tielsestraat 95

4041 CS Kesteren

tel: 0488 – 483275

info@agrodearend.com Uw partner 
met visie voor 
de kweker!
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58 ‘Er staan duizenden 
kaprijpe populieren in 
de openbare ruimte’

Kees Weijtmans van Boomrooierij Weijtmans ziet het op veel plaatsen: kaprijpe 

populieren, die enorm veel risico’s gaan opleveren en in de toekomst veel onderhoud 

zullen kosten. Weijtmans: ‘De populieren zijn vooral door hun leeftijd kaprijp en 

moeten toch een keer vervangen worden.'
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Bomen Inspyreren Mensen

Als íemand de ambassadeurspet past en 

anderen kan enthousiasmeren voor groen, 

dan is het de groenprofessional. Maar hoe 

doe je dat? Hoe vertaal je jouw kennis over 

en waardering voor bomen naar ‘de gewone 

man’? En… hoe anticipeer je op eventuele 

kritiek? 

Hoge sierwaarde door late bloei en 
lang aanwezige lampionnetjes 

‘Het is een nek-aan-nekrace. Als iemand nog niet 

gestemd heeft op zijn favoriet, kan hij dat nú nog 

doen.’ Vlak voordat dagvoorzitter Peter Derksen 

de winnende Inspyratieboom bekendmaakt, geeft 

nog één aanwezige gehoor aan de oproep. Het 

maakt geen verschil meer. Met een minieme 

voorsprong op nummer twee mag Koelreuteria 

paniculata zich Inspyratieboom 2017 noemen. 

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

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

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

Operationeelmanager: Peter Jansen (peter@nwst.nl)

Redacteurs:    Kelly Kuenen (kelly@nwst.nl)

     Guus van Rijswijck (guus@nwst.nl)

     Nino Stuivenberg 

Vormgeving:     Marie Cecile Oosterhout   

     en Tessa Benders (StudioBont)

Advertenties:    Alberto Palsgraaf

     (alberto@nwst.nl)

     Rik Groenewegen 

     (rik@nwst.nl)

Sales support:    Lieke van der Weijde

     (lieke@nwst.nl)

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

ISSN: 2211-9892

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

26 32
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7 Nieuws 
 
20 Zijn bomen die dicht bij perceelgrenzen  
 staan voortaan niet meer te beschermen?

28 Boomverzorger De Graaf:  ‘Ik heb voor het  
 eerst een stamommanteling die ik 
 telkens opnieuw kan inzetten’
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46
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Stadsgroen blijft op peil dankzij herplantfonds

Verschillende Nederlandse gemeenten beschikken sinds enkele jaren over  

een Bomenverordening. Als onderdeel hiervan is een herplantfonds  

opgenomen, waarbij als uitgangspunt geldt dat voor elke te vellen boom een 

soortgelijk exemplaar wordt herplant. De aanvrager van de omgevings-

vergunning heeft de keuze tussen het daadwerkelijk herplanten van een boom 

of het storten van een bedrag ter grootte van de herplantwaarde van de te 

vellen boom in het fonds. Hoe verloopt dit in de praktijk? De Amsterdams 

bomenconsulent Hans Kaljee: ‘Ik kan iedere stad waar het groen onder druk  

staat een herplantfonds aanraden.’

14

overhandiging Het Grote Populieren-
boek aan CdK Wim van de Donk

Op maandag 6 november is het onlangs verschenen 

‘Het Grote Populierenboek’ aangeboden aan Wim van 

de Donk, commissaris van de Koning van de provincie 

Noord-Brabant en Johan van den Hout, gedeputeerde 

Natuur en Milieu. 



Waarom kiest u voor Alles over Groenbeheer?

Alles over Groenbeheer ondersteunt 
beleidsmakers en groenbeheerders 
bij het bereiken van een kwalitatief 
hoogwaardige buitenruimte tegen 
acceptabele beheerkosten

• Bestandsbeheer • RAW-bestekken • Groeiplaatsonderzoek
• Ontwerp- en inrichtingsadvies • Bomen Effect Analyses
• Planmatig Beheer • Directievoering en toezicht
• Inventarisaties • Bomenwacht

www.allesovergroenbeheer.nl
Meerheide 110a 5521 DX EERSEL • Beilerstraat 24 9401 PL ASSEN

info@allesovergroenbeheer.nl t. 0497-534044

b o d e m b e d e n k e r s

Gremelsloweg 1026 te 3680 maaseik 
T +32 (0)9 220 60 84 • E info@terraviva.be

Boomplantsubstraten op maat 
Substraten voor berijdbaar gazon

Plant-Aardige voegvullingen
Bodemverbeteraars

Bezoek onze stand op DOR Maastricht  !!
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Weijtmans toe aan 
vierde telescoopkraan
Boomrooierij Weijtmans uit Udenhout heeft alweer 
een vierde telescoopkraan in bestelling. Het bedrijf 
is momenteel actief met drie telescoopkranen in 
de gehele Benelux en Duitsland. Weijtmans was 
met zijn unieke telescoopkraan en nieuwste Euro 
6 Silent-vrachtwagen aanwezig op de Boom Inspy-
ratie Dag. Kees Weijtmans spreekt over een unieke 
kraan, die alleen Weijtmans in het wagenpark heeft 
staan. 'Het is een zeer veilige en effectieve kraan. 
Hij kan al bediend worden door één man, waardoor 
de personeelskosten laag blijven. Ook uniek en 
zeer prettig is dat de telescoopkraan gewoon de 
snelweg op mag en dat er bij werkzaamheden 
geen oplader nodig is. Ook dit drukt de kosten', 
zegt Weijtmans. Daarnaast heeft Weijtmans een 
nieuwe vrachtwagen toegevoegd aan zijn wagen-
park. Het betreft de Euro 6 Silent-vrachtwagen, met 
een motor die zeer stil is en een minimale uitstoot 
van schadelijke stoffen heeft. Ook beschikt de 
vrachtwagen over een grote capaciteit van wel 80 
kubieke meter. 

Nieuwe cursussen 
over bomen en recht
Professionals in de boom- en groensector die 
kennis willen vergaren of bijspijkeren over bomen 
in combinatie met recht, kunnen de komende tijd 
terecht bij Cobra. Cursisten worden in drie stappen 
wegwijs gemaakt in wet- en regelgeving met drie 

juridische cursussen: Bomen en recht, Bomen 
en buren en Wet natuurbescherming. Nieuw in 
het pakket is de cursus Wet natuurbescherming. 
Daarbij wordt onder andere aandacht besteed aan 
houtopstanden, gebiedsbescherming en soor-
tenbescherming. Ook worden er volop casussen 
behandeld met voorbeelden van een mogelijke 
aanpak. Kijk voor meer informatie op de website 
van Cobra.

Nieuwe hoofd- 
bescherming Stihl
Stihl heeft het assortiment veiligheidsuitrusting 
uitgebreid met een hoofdbescherming, bestaande 
drie elementen: een helm, gehoor- en gezichtsbe-
scherming. De Function Basic Helmet onderscheidt 
zich volgens de producent door zijn lage gewicht, 
grote stevigheid en een aantrekkelijke instapprijs. 
Elk element voldoet aan de actuele normen: EN 397 

(helm), EN 352 (gehoorbescherming) en EN 1731 
(gelaatsbescherming). De lengte van de hoofdband 
kan eenvoudig met een Pin-Lock-slot aangepast 
worden van 52 tot 66 cm. Verder is de helm voor-
zien van ventilatieopeningen.

Documentaire 
'Een hart voor  
Heerlen' op NPO2
Op maandag 6 november zond KRO-NCRV 
een documentaire uit over het Maanproject in 
Heerlen, het project dat dit jaar verkozen werd 
tot Boomproject van het jaar. Verslaggever Aart 
Zeeman brengt in deze uitzending een bezoek aan 
kunstenaar Michel Huisman. Huisman, die onlangs 
nog een lezing gaf op de Boom Inspyratie Dag, 

werd in 2003 gevraagd om mee te denken over 
de herinrichting van de stad Heerlen. Hij ontwierp 
vervolgens het Maankwartier, een miljoenenpro-
ject, tegen felle protesten in van politici, project-
ontwikkelaars en architecten.

In Een hart voor Heerlen laat Zeeman zien hoe de 
kunstenaar zijn eenzame strijd levert in de wereld 
van macht en miljoenenbelangen. De documen-
taire was 6 november om 21.00 uur te zien op 
NPO2. Uitzending gemist? Kijk de documentaire 
dan terug via www.npo.nl.

NIEUWS

Duizenden  
vrijwilligers actief  
op Natuurwerkdag
Afgelopen zaterdag 4 november hebben 
duizenden vrijwilligers meegeholpen tijdens de 
landelijke Natuurwerkdag. De vrijwilligers waren 
actief op 573 locaties in Nederland, ruim 30 meer 
dan in 2016. 

In heel Nederland ging het om ruim 14.000 
mensen, die in touw waren met onder meer het 
knotten en snoeien van bomen en het opruimen 
van natuurgebieden. Ook kinderen hielpen mee.
De heide op de Lemelerberg in Overijssel was de 
ontmoetingsplek in het groen voor singles. Ruim 
dertig mensen grepen daar de kans om via het 
natuurwerk anderen te ontmoeten. 

Al het werk dat werd verzet op de Natuurwerkdag 
is belangrijk voor het behoud van natuur en land-
schap. Daarbij gaat het om zorg voor het land-
schap, zoals onderhoud aan (knot)bomen, hagen, 
boomgaarden en houtwallen, dat steeds vaker in 
vrijwilligershanden is. De verantwoordelijkheid 
voor het beheer van het landschap verschuift 
steeds meer van de overheid naar de samen-
leving, aldus initiatiefnemer LandschappenNL. 
LandschappenNL benadrukt dat de belangeloze 
inzet van vele duizenden mensen voor natuur en 
landschap onmisbaar is om onze leefomgeving 
blijvend te kunnen beschermen.



Openbare ruimte    |    Bedrijven & instellingen    |    Particulieren    
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LooHorst Ermelo
Buitenbrinkweg 51 
3853 LV Ermelo
T 0341 49 47 69
F 0341 49 47 98
ermelo@loohorst.com

www.LooHorst.com
LooHorst Ede
Bruinehorst 36
6744 PB Ederveen (Ede)
T 0318 57 5577
F 0318 63 8728
ede@loohorst.com

B o m e n & B o o m v e r z o r g i n g

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

 www.piusfl oris.nl

lang leven
de bomen

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

Grindweg 11
8422 DM Nijeberkoopwww.boom-kcb.nl

S a f e t y C a l c

C u r s u s s e n

Ta x a t i e

Tr e k p r o e f

S o f t w a r e

2- daagse cursus Controleur Handboek Bomen

“METEN IS WETEN”

website

www.boom-kcb.nl/boom-trekproef

www.boom-kcb.nl/cursusaanbod
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Na Treedash ook 
Greendash
Op de dag van de Openbare Ruimte, afgelopen 
september, introduceerde Tree-o-Logic het product 
Greendash, dat in één oogopslag inzicht geeft 
in uw actuele groene data. Tree-o-Logic had al 
Treedash, waarmee men de regie kan houden over 
boomdata. Waar wordt wat beheerd op welke am-
bitieniveau en welke kosten zijn eraan verbonden? 
Met één muisklik biedt Greendash die informatie. 
Wat bespaar ik als ik van beeldkwaliteit B naar C ga 
en welke consequenties heeft dit voor het beheer? 
Allemaal vragen die u met behulp van Greendash 
razendsnel beantwoord ziet. 

Bernard Flier, de eigenaar van Tree-o-Logic, 
verwacht dat opdrachtgevers steeds meer gebaat 
zijn bij snelle en slimme oplossingen. 'Dan bedoel 

ik het inwinnen van informatie en het doeltreffend 
gebruik daarvan. Met een totaaloplossing kun 
je je onderscheiden. Het takenpakket van onze 
opdrachtgevers neemt toe. Er moet meer werk 
worden verzet met minder mensen, dus zijn zij 
gebaat bij een slimme aanpak. Met deze tool kan 
een opdrachtgever het beheer ook overlaten aan 
een marktpartij.' Flier verwacht dat dit soort intel-
ligente oplossingen verder zal worden dooront-

wikkeld. 'Onze oplossing Greendash richt zich op 
openbaar groenbeheer. Ik zie in de toekomst meer 
van dit soort efficiënte en intelligente oplossingen 
verschijnen voor de gehele openbare ruimte.'

Succesvolle kennisdag 
Den Ouden Groep
De Kennisdag die Den Ouden Groep samen met 
Van den Berk Boomkwekerijen organiseerde op 
woensdag 13 oktober, is succesvol verlopen. Het 
onderwerp van de dag was 'klimaatadaptieve toe-
komstbomen en groeiplaatsen'. Tijdens deze dag 
werd vanuit verschillende disciplines bekeken waar 
de bomen van de toekomst aan worden blootge-
steld. Op de kennisdag waren diverse gastsprekers 
aanwezig met verschillende specialismes. Zo waren 
weervrouw Helga van Leur, Lodewijk Hoekstra, de 
oprichter van Greenlabel, en landschapsarchitect 
Wolfgang Holz aanwezig. Met plaats voor meer dan 
250 deelnemers was deze dag ruim van tevoren 
helemaal volgeboekt. Op deze link kunt u een 
impressie zien van de dag. Vanwege de grote be-
langstelling werd al gauw besloten om een tweede 
dag te organiseren. Deze dag zal plaatsvinden 
op donderdag 7 december. Houd uw agenda dus 
vrij. Binnenkort volgt meer informatie over deze 
nieuwe kennisdag. Iedereen die affiniteit heeft 
met het bomenvak in het openbaar groen kan zich 
aanmelden. 

Nieuwe versnipperaar 
Ufkes Greentec
Op de afgelopen editie van Groentechniek Holland 
introduceerde Ufkes Greentec de Greentec Cheetah 
30/80. De Cheetah 30/80 is een professionele 
houtversnipperaar met hoge capaciteit, maar licht 
in gewicht. Volgens de makers heeft de versnip-
peraar een unieke combitrechter: een verstelbare 
invoertrechter, waardoor er zowel met een kraan 
als met de hand ingevoerd kan worden. In beide 
gevallen voldoet de machine aan de CE-normering. 
Het model is leverbaar met een 70 of 100 pk-motor, 
waardoor de machine een hoge capaciteit heeft en 
tot de zwaardere versnipperaars gerekend kan wor-
den. Dit geldt echter niet voor het gewicht. Omdat 
de machine minder dan 3500 kg weegt, kan de op 
eigen wielstel gebouwde versnipperaar vervoerd 
worden met slechts een BE-rijbewijs.

NIEUWS

Tv-tuinman protesteert bij Tweede Kamer
Televisietuinman Lodewijk Hoekstra heeft onlangs bij de Tweede Kamer een protest geleid. 
Door middel van de aanleg van een tuintje vroeg hij samen met enkele tientallen organisaties aandacht 
voor de 'dramatische daling van de biodiversiteit'. Hij bood negen Kamerleden van verschillende partijen 
bij het plantsoentje op het Plein de petitie 'Code rood voor natuur' aan. De 22.675 ondertekenaars 
daarvan roepen kabinet en parlement op om de soortenrijkdom beter te beschermen. Enkele andere 
organisaties die de oproep steunen, zijn het Wereld Natuur Fonds, Greenpeace, de Vlinderstichting en 
de Vogelbescherming.
De organisaties wijzen op recent onderzoek waaruit blijkt dat natuurgebieden kampen met een grote 
afname van het aantal vliegende insecten. In Duitse natuurgebieden waar metingen werden verricht, 
was het aantal insecten met 75 procent gedaald.
Hoekstra wijst erop dat insecten enorm belangrijk zijn voor het leven op aarde. Ze zijn de bestuivers van 
bloemen en vormen de voornaamste voedselbron van vogels en van veel zoogdieren. Een afname van 
driekwart van deze populatie heeft een enorme impact op de natuur en uiteindelijk ook op onszelf, 
aldus Hoekstra.
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Udenhout levert  
bonsaibomen voor 
Roemeens project
Boomkwekerij Udenhout heeft twee grote bon-
saibomen (Pinus mugo bonsai) aangeleverd voor 
een groot project in Roemenië. Naast de bonsaibo-
men, met een hoogte tussen de tweeënhalve en 
drie meter, gaan er ook vaste planten, heesters en 
bomen richting Roemenië. Het gaat om een project 
waarvoor een landschapsarchitect een plan heeft 
geschreven. Andere planten die naar Roemenië 
worden getransporteerd zijn Liriodendron t. 'Fas-
tigiata', Abies koreana en Paulownia tomentosa. In 
totaal gaan er volgens de Udenhoutse boomkwe-
kerij drie volle vrachtwagens richting Roemenië. 
Boomkwekerij Udenhout laat weten dat er de 
laatste tijd vanuit Oost-Europa meer vraag is naar 
bonsaibomen en andere solitaire coniferen, zoals 
Juniperus en Chamaecyparis in bolvorm. 

Nieuw systeem  
Greenmax 
Greenmax brengt een nieuw capillair irrigatie- en 
waterbuffersysteem op de markt. Met het  
Neptunus-systeem beperkt de gebruiker de  
frequentie van watergeven door een extra water-
buffer te creëren, die bij droogte beschikbaar is 
voor de beplanting. Volgens Greenmax kan met 

het Neptunus-systeem droogtestress bij stadsbo-
men worden voorkomen. 'Het systeem bestaat 
uit koppelbare modules, zodat de gebruiker zelf 
bepaalt hoeveel water hij wil opslaan. Door een 
geïntegreerd vlottersysteem kan de gebruiker 
gemakkelijk zien hoeveel water er nog beschikbaar 
is. Het systeem kan zowel onder in een boom- of 
plantenbak of in een vollegronds-situatie gebruikt 
worden.' Door gebruik te maken van de natuurlijke 
capillaire werking, kan de functie voor vele jaren 

150.000e gebruiker Tree-Ebb
De bomenzoektool TreeEbb heeft een nieuw record bereikt: de app mocht de 150.000e gebruiker  
verwelkomen. Deze mijlpaal werd bereikt tweeënhalf jaar na de online lancering van de ontwerp- en 
bomentool en ruim een jaar na de lancering van de mobiele app. Boomkwekerij Ebben zette de 
150.000e gebruiker op donderdag 26 oktober op een ludieke manier in het zonnetje.
Ook zijn er intussen al anderhalf miljoen paginabezoeken geweest op de site als geheel. Ebben laat  
weten niet achterover te leunen door deze ontwikkelingen en de TreeEbb voortdurend uit te breiden 
met nieuwe filters, foto's en gebruiksmogelijkheden. Om eenvoudig de juiste boom voor de juiste plek 
te vinden, biedt de TreeEbb niet alleen uitgebreide zoekmogelijkheden op basis van boomkenmerken; 
ook op toepassingen en bodemomstandigheden kan worden gezocht. Om het gebruikers nog makke-
lijker te maken, werd onlangs een nieuwe feature toegevoegd: de bomenvergelijker. Daarmee kunnen 
gebruikers in één oogopslag de belangrijkste kenmerken van een aantal bomen met elkaar vergelijken.
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worden gewaarborgd. 'In geval van droogte wordt 
het opgeslagen water gedistribueerd naar de wor-
tels van de beplanting of bomen,' aldus Greenmax, 
leverancier van producten voor de inrichting van 
plantvakken en de bescherming van de  
infrastructuur.

Van den Oever 
gecertificeerd CO2-
prestatieladder
Op 4 oktober werd boomkwekerij M. van den Oe-
ver als eerste grote boomkwekerij van Nederland 

officieel gecertificeerd voor de CO2-prestatieladder 
niveau 3. In juli van dit jaar kreeg de kwekerij al een 
positief advies voor de certificering.
Volgens directeur Marwin Dekkers benadrukt M. 
van den Oever hiermee hoe serieus het bedrijf zijn 
eigen missie als 'leefwereldverbeteraar' neemt. 'Als 
voortrekker in de branche van een duurzame teelt 
en een vernieuwende en natuurlijke groenaanpak 
bij klanten, kan het niet anders dan dat je in eigen 
huis ook aan CO2-reductie werkt.' De officiële 
certificering is gepubliceerd op de website van de 
stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & On-
dernemen (SKAO), die de ladder beheert en verder 
ontwikkelt. In het kader van de CO2-prestatieladder 
is bij M. van den Oever een gedetailleerde inven-
tarisatie gemaakt van alle aanwezige machines en 
werd de huidige uitstoot van CO2 op bedrijfsniveau 
berekend. De boomkwekerij stelde een verbeter-
plan op, waarin werd vastgelegd op welke wijze de 
CO2-uitstoot verder wordt gereduceerd. Er wordt 
bijvoorbeeld ingezet op een verlaging van de CO2-
uitstoot van bedrijfsactiviteiten en uitgaand trans-
port. De CO2-prestatieladder is een instrument 
om bedrijven die deelnemen te stimuleren tot 
CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering 
en bij de uitvoering van projecten voor klanten. Het 

gaat daarbij met name om energiebesparing, het 
efficiënt gebruikmaken van materialen en de inzet 
van duurzame energie. Bij de ontwikkeling van de 
CO2-prestatieladder is gekozen voor een aantal be-
langrijke uitgangspunten: maximale gerichtheid op 
eigen initiatief, het realiseren van praktische resul-
taten in de keten en het stimuleren van innovaties 
ten aanzien van daadwerkelijke CO2-reductie.
Behalve aan het reduceren van de CO2-uitstoot 
zegt Dekkers veel waarde te hechten aan het 
kweken van gezonde en kwalitatief goede bomen 
die met de meest milieuvriendelijke teeltmethodes 
worden gekweekt. 'Bij onze duurzame kweekme-
thode maken we gebruik van de natuur en investe-
ren we actief in het verbreden van de biodiversiteit 
op onze boomkwekerij. Hiervoor werken we met 
onder andere insectenhotels, bijenkasten en 
nestkastjes en zaaien we lege stroken in met bloe-
menmengsels die aantrekkelijk zijn voor bijen en 
vlinders.' Het bedrijf laat weten reeds gecertificeerd 
te zijn voor Milieukeur, ISO 9001 en het NL Greenla-
bel duurzaamheidspaspoort met een A+-status.

BOOMTeChNisCh ONDeRzOeK uiTgesTeLDe ONveReNigBAARheiD 
iepeN iN WesTeRvOORT 

In opdracht van de gemeente Westervoort heeft Treevision boomtechnisch 
onderzoek uitgevoerd bij 71 iepen op een tweetal locaties in Westervoort.
Aanleiding hiertoe is het feit dat de laatste jaren enkele bomen ten gevolge van 
stambreuk c.q. instabiliteit zijn omgewaaid. Uit eerder uitgevoerd onderzoek 
door een collega-bedrijf, is al gebleken dat dit het gevolg is van zogenaamde 
uitgestelde onverenigbaarheid. Het advies destijds was dan ook om alle bomen 
vanwege een veelal sterk verhoogde gevaarzetting te verwijderen. 
Tijdens een door ons uitgevoerde second-opinion, hebben wij middels een 
visuele inspectie en het vrijgraven van enkele stamvoeten beoordeeld in hoe-
verre de bomen kenmerkende symptomen vertonen, zoals het ontbreken van 
zichtbare wortelaanzetten, aanwezigheid van wurgwortels en een afnemende 
stamdiameter onder maaiveld (‘potloodiep’).  
Op basis van de inspectie- en onderzoeksresultaten hebben wij een eensluidend 
advies gegeven, namelijk om de bomen vanuit veiligheidsoverwegingen te 
verwijderen.

Opdrachtgever: Gemeente Westervoort 
Contactpersoon opdrachtgever: Dhr. A. Hoogenkamp 
Contactgegevens opdrachtgever: albert.hoogenkamp@westervoort.nl

Aannemer: Treevision boomtechnisch ingenieursbureau
Contactpersoon aannemer: Dhr. ing. T. (Tjeerd) Visser
Contactgegevens aannemer: tvisser@treevision.nl 
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Onwetendheid over de mogelijkheden van bio-
retentiesystemen, zoals deze systemen genoemd 
worden, is wellicht de oorzaak van het sporadische 
gebruik van deze systemen in Nederland voor 
wateropvang. In een gesprek met Werner Hendriks 
komen de vele mogelijkheden en voordelen van 
deze ondergrondse  bioretentiesystemen aan de 
orde. Werner heeft veel ervaring opgedaan in het 
buitenland met boven- en ondergrondse bioreten-
tiesystemen.

Aandachtspunten 
De eerste stap die nodig is om tot een optimaal 
werkend systeem te komen, is het opstellen, 
overdenken en checken van de volgende basispa-
rameters:
• De normen binnen uw project of stad
• Straatwater of dakwater afkoppelen?
• De maximale opslagcapaciteit

• Welke boomsoorten er worden gebruikt en 
   hoeveel
• De grondwaterstand op locatie
• De doorlatendheid van de ondergrond

Het is belangrijk om te weten dat systemen zoals 
TreeParker zijn ontworpen voor standaardregen-
buien tot 50 mm, maar met enkele aanpassingen 
zijn ze ook in te richten voor hevigere regenbuien.
  
Belangrijke onderdelen van een optimaal 
bioretentiesysteem
Veel onderdelen zijn hetzelfde als in een normaal 
ondergronds regenwaterinfiltratiesysteem. 
• Een zandfilter: om het grove vuil af te vangen 
  voordat het water in het systeem komt.
• Een overloop: dient als back-up indien de 
  maximale wateropvangcapaciteit wordt bereikt.

extra’s in een ondergronds bioretentiesysteem
• Bioretentiegrond: water dient verspreid te 
  worden in het tweede maaiveld voor infiltratie in 
  de grond, zonder dat het direct wordt afgevoerd 
  naar de ondergrond. 
• Drainage: het systeem dat ervoor zorgt dat het 
  water wordt afgevoerd nadat het gefilterd is door 
  de grond. Dit kan via drainage in de ondergrond 
  of via een drainagesysteem.

Het waterinfiltratiesysteem 
van de toekomst
Boombunkersystemen zijn bekend als optimale groeiplaats voor bomen in verharding. helaas minder bekend in Nederland is de mogelijkheid om deze 

systemen in te zetten als regenwateropvangsysteem.  

ADVERTORIAL

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-7161

Wat u moet weten over ondergrondse bioretentiesystemen
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verschillende Nederlandse gemeenten beschikken sinds enkele jaren over een Bomenverordening. Als onderdeel hiervan is een herplantfonds  

opgenomen, waarbij als uitgangspunt geldt dat voor elke te vellen boom een soortgelijk exemplaar wordt herplant. De aanvrager van de omgevings-

vergunning heeft de keuze tussen het daadwerkelijk herplanten van een boom of het storten van een bedrag ter grootte van de herplantwaarde van 

de te vellen boom in het fonds. hoe verloopt dit in de praktijk? De Amsterdams bomenconsulent hans Kaljee: ‘ik kan iedere stad waar het groen onder 

druk staat een herplantfonds aanraden.’

Auteur: Guus van Rijswijck

nederlandse gemeenten hebben vaak te weinig ruimte voor directe, 

fysieke herplant van bomen

Stadsgroen blijft op peil 
dankzij herplantfonds

Voor een gekapte dikke boom worden 

meerdere dunne bomen herplant via 

een omrekentabel
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Wie prijst er ooit een mens, die oude bomen velt en in 
derzelver plaats geen nieuwe wederstelt?
Want hadden oudtijds toch, onze ouders niet 
geplant - Wat zoude ons Neerland zijn, als louter 
veen en zand, zo dichtte Jacob Cats (1577-1660) 
ooit. Dat deze woorden mogelijk een blijvende 
indruk hebben gemaakt, bewijst de invoering van 
het herplantfonds. Voor verschillende gemeenten 
in Nederland is het fonds een mooie, handige 
oplossing om het gemeentelijk groen binnen de 
gemeente in balans te houden. Toch is een her-
plantfonds bij gemeenten heel ongebruikelijk, stelt 
bomenconsulent Hans Kaljee van de gemeente 
Amsterdam. ‘Slechts een paar gemeenten in 
Nederland hebben een echt officieel herplantfonds 
dat door de gemeenteraad is vastgesteld. Wat dat 
betreft, loopt de gemeente Amsterdam voorop.’

Wel of geen herplantfonds?
Een herplantfonds is dus niet vanzelfsprekend. Als 
er bomen gefinancierd worden uit een gemeen-
telijk potje, is het volgens Kaljee de vraag om 
wat voor fonds het precies gaat. ‘Het gaat om de 
definitie. Als een gemeente een bedrag uitgeeft uit 
een bomenfonds ten gunste van onderhoud aan 
monumentale bomen, dan is dit wat anders dan 
een herplantfonds. Gemeenten gebruiken subsidie, 
geld voor onderhoud van monumentale bomen en 
bedragen uit het herplantfonds soms door elkaar. 
Een bomenfonds, bijvoorbeeld, is een fonds waar-
mee nieuwe aanplant wordt bekostigd en waar 
een gemeente zelf geld in stopt.’

Bomenboekhouding
Het herplantfonds heeft niets met zo’n gereser-
veerd bedrag voor groen te maken, zegt Kaljee. 
‘Bij het herplantfonds gaat het om een regeling 
die specifiek is gericht op herplant van gekapte 
bomen. Dus “boom voor boom”; dat maakt het 
uniek.’ Volgens hem kijkt de gemeenteraad ook 
mee bij dit soort uitgaven. ‘Bij het herplantfonds 
komt het erop neer dat elk jaar aan de raad een 
overzicht wordt gepresenteerd van het aantal 
bomen dat is gekapt en het aantal dat is aange-
plant. Ook wordt verantwoording afgelegd voor 
het bedrag dat er in het herplantfonds zit.  
We noemen dat een “bomenboekhouding”.’  
De hoofdstedelijke bomenconsulent noemt het 
herplantfonds een goed idee. ‘Het heeft een aantal 
voordelen. Bedenk dat Amsterdam een grote stad 
is, waar al vierhonderd jaar bomen worden gekapt 
en geplant. Daarbij moet je voortdurend schuiven 
met de ruimte die je hebt.’

Boom voor boom
In Amsterdam bestaat het herplantfonds formeel 
sinds 2014: eerst in aparte verordeningen voor 
afzonderlijke stadsdelen, vanaf 2016 in één ver-
ordening voor de hele stad. ‘Door de stadsdelen 
werd al wel herplant toegepast, maar dat was niet 
formeel geregeld. Met het samenvoegen van de 
stadsdelen in 2014 is er één boomverordening 
gekomen en is de herplant- en compensatierege-
ling geformaliseerd. In de Bomenverordening staat: 
‘Iedereen die een boom wil kappen, moet in begin-

7 min. leestijd

 ‘Het is een hele puzzel 

om de bomen in de 

hoofdstad te plaatsen’

Aanplant van meerstammige boom
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sel een boom planten van vergelijkbare dikte. Is er 
een boom van één meter dik gekapt? Dan moet 
er een boom van een meter dikte worden terug-
geplaatst.’ Met behulp van een omrekentabel is het 
ook mogelijk om voor een dikke boom meerdere 
kleinere boompjes terug te plaatsen, vertelt Kaljee. 
‘Het gaat om het herplanten van een boom van 
vergelijkbare dikte of leeftijd.’ En past het niet bin-
nen het bestaande gebied of in de tuin? ‘Dan is het 
ook mogelijk om een boom elders in de stad te 
herplanten.’ Mocht herplant op geen enkele manier 
mogelijk zijn, dan komt het herplantfonds pas om 
de hoek kijken: ‘Het bedrag wordt berekend aan 
de hand van de monetaire waarde van de boom 
conform het omrekenmodel van de Nederlandse 
Vereniging van Taxateurs Bomen (NVTB).’ 

zo leeg mogelijk
In eerste instantie streeft de gemeente Amsterdam 
naar fysieke herplant, vertelt hij. ‘De wethouder 
heeft bij de behandeling in de raad aangegeven 
dat het herplantfonds geen spaarpot moet zijn en 
dat het fonds liefst zo leeg mogelijk moet blijven.’ 
In de hoofdstad is het herplanten van ‘een boom 
voor een boom’ een hele toer. ‘Ooit is eens voor-
gesteld om 50.000 bomen te herplanten in het 
Westelijk Havengebied. Dat gebied is qua opper-
vlakte drie keer zo groot als het Amsterdamse Bos, 
dus we gingen ervan uit dat dat moest lukken. 
Maar we hebben te maken met een enorm uitge-
strekte ondergrondse infrastructuur. Er zijn talloze 
bedrijven die claims hebben liggen op stukken 
grond, waar je dus geen bomen op kunt planten. 
In het gunstigste geval kunnen we er dus een paar 
duizend bomen kwijt.’ Het is dan ook een hele puz-
zel om de bomen in de hoofdstad te plaatsen, ver-
telt Kaljee. ‘Er ligt een woningbouwopgave: voor 

2025 moeten er minstens 50.000 nieuwe woningen 
worden gebouwd in de stad zelf. De plaatsing van 
groen is een ingewikkelde opgave, want de grond 
is schaars en de hoeveelheid groen in de stad moet 
op peil blijven.’

herplant in hilversum
Vanuit die filosofie heeft ook Hilversum officieel 
al sinds 2013 een herplantfonds. Joost Volkers, 
landschapsarchitect in dienst van de gemeente 
Hilversum, legt uit: ‘Dit fonds komt voort uit de 
wens om het groene karakter van de gemeente 
te waarborgen en te handhaven.’ Voordat het 
herplantfonds officieel werd opgericht, deed de 
gemeente al incidenteel een beroep op een her-
plantverplichting. Dat mondde uiteindelijk uit in 

De gemeente Hilversum 

houdt nauwkeurig een 

jaarlijks overzicht bij van  

de projecten en de  

financiering van bomen  

uit het herplantfonds

Aanplant van zwaar formaat bomen op het dak van de metro op de Noord-Zuidlijn

Hans Kaljee

 Aanplant van zwaar formaat (60-70 cm omtrek) Turkse 

eiken op Centrumeiland op IJburg  tijdens de Nationale 

Boomfeestdag 2017
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‘Het gaat om het 

herplanten van een boom 

van vergelijkbare dikte  

of leeftijd'
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het herplantfonds. Hilversum waakt ervoor dat 
het herplantfonds een ‘extra spaarpotje’ van de 
gemeente wordt. ‘We hebben nu 268.000 euro in 
kas. We houden nauwkeurig een jaarlijks overzicht 
bij van de projecten en de financiering van bomen 
uit het herplantfonds. Op die manier houden we 
een vinger aan de pols.’

zoeken naar ruimte
Ook in Hilversum is het passen en meten om 
bomen een plek te geven, vertelt Volkers. De 
gemeente Hilversum heeft, in het klein, hetzelfde 
probleem als Amsterdam: ‘In straten waar geen 
bomen staan, is daar vaak een reden voor aan te 
wijzen. Of er is ondergronds geen ruimte, of de ver-
keerssituatie laat het niet toe.’ De gemeente startte 
onlangs een project om Hilversum stadsbreed een 
groenimpuls te geven door een miljoen aan groen 
uit te geven. ‘De aanvankelijke insteek van die mil-
joen euro was het aanplanten van duizend bomen, 
maar daar is geen plek voor; in de binnenstad 
moet je echt zoeken naar een goede plantplaats.’
Voldoende compensatie van groen
Ook Tiel, een gemeente met ruim veertigduizend 
inwoners in de Betuwe, kent een herplantfonds. 
Annika Maan, beleidsuitvoerder bij de gemeente: 
‘De herplantverplichting van de gemeente Tiel is 
erop gericht om de waarde van onder andere het 
natuur- en stadsschoon in de stad en in de dor-
pen op peil te houden. Het herplantfonds is een 
onderdeel van ons bomenbeleid.’ Tiel gaat flexibel 
om met de herplantverplichting. ‘Als iemand een 
aanvraag doet om een boom weg te halen, kijken 
we eerst of het nodig is om een boom te herplan-
ten. Dit hangt af van de vraag of er compensatie 
van groen in de buurt is. Als er ondanks de kap 
van een of meerdere bomen voldoende groen 

overblijft in de omgeving, dan is fysieke herplant of 
financiële compensatie niet nodig. In dat geval is 
er geen afname van de natuurwaarde of het stads-
schoon en dan hoeft er ook geen bedrag gestort 
te worden.’ 

Belangenafweging
Is groencompensatie wel nodig, maar is er geen 
ruimte voor, dan geldt er een financiële herplant-
plicht. Het bedrag van de financiële herplant wordt 
in het gemeentelijke herplantfonds gestort, vertelt 
Maan. ‘Wij gebruiken dit bedrag dan voor herplant 
elders in de gemeente.’ Volgens Maan komt het 
niet heel vaak voor dat er een financiële herplant-
verplichting wordt opgelegd: ‘Slechts een enkele 
keer per jaar.’ Voor particulieren geldt in Tiel dat 
wanneer zij een kadastraal perceel hebben van 
meer dan duizend vierkante meter (denk aan een 
grote tuin), er bij het verwijderen van een boom 
een kapaanvraag moet worden gedaan. ‘Als het 
gaat om een zieke boom, is het makkelijk om een 
boom terug te plaatsen. Wil iemand zijn hele tuin 
gaan verbouwen en alle bomen verwijderen, dan 
worden het belang van het behoud van de bomen 
en het belang van het verwijderen van de bomen 
goed afgewogen.’

Creatief omgaan met herplantplicht
Het bedrag dat in het Tielse herplantfonds moet 
worden gestort, is afhankelijk van de door de 
gemeente vastgestelde ‘bomenstructuur’. Dit 
houdt in dat een boom die valt in de categorie 
‘hoofdboomstructuur’ – denk daarbij aan een 
locatie langs een hoofdweg of in een park – voor 
een bedrag van 1000 euro wordt ingeschaald. ‘Gaat 
het om een boom die niet in een structuur staat of 
een boom van een particulier (categorie “overige 

bomen”), dan komt het te storten bedrag neer op 
500 euro.’ De gemeente Tiel probeert het bedrag 
in het herplantfonds binnen enkele jaren te beste-
den aan nieuwe bomen. Maan: ‘Tot nu toe heeft 
de gemeente daarvoor voldoende mogelijkheden 
gehad, hoewel het een uitdaging blijft om te zoe-
ken naar ruimte. Vaak is er bijvoorbeeld sprake van 
smalle bermen of kabels en leidingen in de grond.’ 
Ook hier wordt op creatieve wijze vormgegeven 
aan de herplantplicht: ‘We hebben de jaarlijkse 
Boomfeestdag gekoppeld aan de herplant van een 
flink aantal nieuwe bomen. Een hele straat bij een 
industrieterrein is toen met bomen beplant.’

passen en meten in Amsterdam
Het herplantfonds van de gemeente Amsterdam 
heeft momenteel een behoorlijk bedrag in kas, 
vertelt Kaljee: ‘Rijkswaterstaat heeft voor de verbre-
ding van de A9 15.000 bomen moeten kappen. De 
monetaire waarde daarvan is zo’n 6 miljoen euro, 
waarvan Rijkswaterstaat voor 4,3 miljoen euro aan 
bomen op het dak kon plaatsen. De resterende 2,7 
miljoen euro zit nu in het gemeentelijk herplant-
fonds; die kunnen we niet aan bomen op het dak 
besteden. Bewoners en stadsdelen kunnen een 
beroep doen op dit herplantfonds. Op dit moment 
verzamelen we alle aanvragen. Het is passen en 
meten, want Amsterdam is natuurlijk van een 
andere orde. Maar het moet gewoon lukken; met 
een beetje creativiteit komen we een heel eind. Je 
kunt naast dak- en gevelgroen bijvoorbeeld een 
voetbalveld opofferen om bomen neer te zetten.’ 

schaamgroenboompjes
Amsterdam heeft dus enerzijds behoefte aan 
fysieke compensatie van gekapte bomen en aan 
de andere kant kunnen partijen nog voorstellen 

Selecteren en labelen van platanen op een boomkwekerij. 

Als compensatie voor gekapte bomen worden veelal  

dikkere maat bomen herplant dan de standaard  

maat 18-20 cm omtrek



• Groeiplaatsverbetering

• Bodemverbetering (mycorrhiza)

• Beluchting bij bomen (ploffen)

• Bodemanalyse met advies
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indienen voor de aanplant van bomen.  Aan wat voor soort voorstel-
len moeten we zoal denken? Kaljee: ‘De opdracht voor ons is om dit 
bedrag zo snel mogelijk in bomen om te zetten, maar wel op zo’n 
manier dat de groeiplek goed is en er gezonde bomen kunnen groei-
en. Enkele burgers kwamen met het creatieve idee om op een groen-
strook met kabels en leidingen bij het Centraal Station fruitbomen 
te planten. Een ander idee dat mensen spontaan aandroegen, was 
om in hun straat enkele “schaamgroenboompjes” te vervangen door 
bomen die wel groot kunnen worden. Het zijn nu haagbeukjes, die 
nauwelijks groeien.’ Mogelijk wordt in deze straat de trambaan ver-
wijderd, waardoor extra ondergrondse ruimte ontstaat en de haag-
beukjes kunnen worden vervangen, vertelt Kaljee. ‘Om een boom 
goed te laten groeien, heb je een goede ondergrondse groeiplaats 
nodig. Zolang we de juiste voorwaarden kunnen scheppen, heeft een 
beroep op het herplantfonds voor nieuwe groenaanplant zeker zin. 
Gelukkig zijn er veel projecten die passen in de combinatie openbare 
ruimte en particuliere initiatieven. Ik verwacht nog genoeg initiatie-
ven van bewoners om het herplantfonds optimaal te benutten.’

Toegevoegde waarde
Waar het gaat om het op peil houden van de groenvoorziening, kan 
elke gemeente dus zelf beslissen of ze een herplantfonds met bij-
behorende herplantverplichting invoert, zo blijkt. De ene gemeente 
heeft volgens Kaljee meer baat bij een herplantfonds dan de andere. 
‘Iedere gemeente die worstelt met de schaarse openbare ruimte, 
onder- en bovengronds, en die vele belangen kent, is denk ik gebaat 
bij een herplantfonds. Zo worden degenen die de vergunning aan-
vragen ook gedwongen mee te denken over een oplossing en zorg 
je ervoor dat het bomenbestand op peil blijft. Voor een “groene” 
gemeente is herplant van groen misschien minder urgent en zal zo’n 
fonds minder snel aan de orde zijn. Maar voor iedere gemeente die 
moet woekeren met de beschikbare ruimte, biedt een herplantfonds 
een extra mogelijkheid om niet direct fysiek te hoeven herplanten, 
maar de boomwaarde tijdelijk “in depot” te zetten. Dus heb je als 
grote stad of gemeente in de Randstad openbaar groen hoog in het 
vaandel staan, dan hoort zo’n fonds er wel een beetje bij.’ Jacob Cats 
had het niet beter kunnen zeggen.

ACHTERGROND

✔✔
Max 

3 jaar 
geldig

>20%
>31 cm

<20%

Omgevingsvergunning nodig
dit is de voormalige kapvergunning

Geen omgevingsvergunning nodig   
de kap wel herplanten of compenseren 

Speciale vergunning  
één jaarvergunning voor het kappen van meerdere bomen bij begraafplaatsen, 
volkstuinen, woningbouwcorporaties, etc. conform beheerplan

Eerste keer knottenStammen met meer dan 
31 cm omtrek of meer 
dan 10 cm doorsnede

Meer dan 20% 
snoeien. Let op: top 

nooit snoeien

Eerste keer knotten Verplaatsen 

Besmettelijke boom-
ziekten (waarvoor 

goedkeuring verleend)

Veiligheid (noodkap)Minder dan 20% 
snoeien. Let op: top 

nooit snoeien

Knotten na eerste 
keer

Gekapte bomen herplanten of compenseren
in overleg met de vergunningverlener

**Het geld uit het herplantfonds wordt gebruikt voor nieuwe aanplant van bomen. Grotere uitbreidingsgebieden zorgen voor een eigen 
herplantfonds.

Minder bomen, 
dikker van omtrek

Geldwaarde boom in 
herplantfonds**

Meer bomen, 
dunner van omtrek

Zelfde dikte/leeftijd 
boom op een 
andere plek*

Beheerplan stap 3: 
communicatie met 

de buurt

Beheerplan stap 2: 
plan voor herplanten

Beheerplan stap 1: 
welke bomen 
blijven staan

De jaarvergunning is 
max. 3 jaar geldig

Aanpak kappen, 
snoeien en herplanten
Amsterdam is een van de groenste steden van Europa en 
dat houden wij graag zo. In de gemeente gelden daarom 
regels over het kappen van grote bomen en struiken, en 
het compenseren hiervan.

  * Vergunningverlener beoordeelt of er sprake is van een uitzondering.
**  Het geld uit het herplantfonds wordt gebruikt voor nieuwe aanplant van bomen. Grotere uitbreidingsgebieden zorgen voor een eigen herplantfonds.
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Voor een ‘groene’ gemeente is herplant 

van groen misschien minder urgent

Infographic van de gemeente Amsterdam voor bewoners, waarin de gemeentelijke 
Bomenverordening en de spelregels rond kap, herplant en compensatie uiteen 
wordt gezet.   
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De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van state (ABRvs eCLi:NL:Rvs:2017:2197) 

heeft een bijzondere uitspraak gedaan over 

de niet-verbindendheid van een artikel in een 

Bomenverordening. Deze zaak gaat over de 

verhouding tussen het vorderingsrecht tot 

verwijdering van bomen die in de verboden 

zone tot de erfgrens (artikel 5:42 BW) staan, en 

de afwegingsbelangen die genoemd worden in 

de Bomenverordening. samengevat komt de 

uitspraak komt erop neer dat het gemeentelijk 

velverbod (kappen/rooien) niet de uitvoer van 

een wet in formele zin (Burgerlijk Wetboek) 

mag dwarsbomen. 

Auteur: mr. A.V.K. Goudzwaard

Een gemeente heeft een gemeentelijk velverbod, 
dat is vastgelegd in artikel 1 van de – inmiddels 
vervangen – Bomenverordening (BVO) 2005. 
Daarin staat dat het verboden is een boom te 
vellen zonder vergunning. Artikel 5 van deze 
verordening meldt dat een kapvergunning wordt 
geweigerd, tenzij uit een belangenafweging blijkt 

dat het belang van de kap groter is dan het belang 
om de boom te laten staan. Tegenwoordig heet 
de kapvergunning ‘omgevingsvergunning voor 
vellen’. In deze zaak weigerde het college van B&W 
de omgevingsvergunning voor het vellen van een 
beuk, die binnen 0,5 meter tot de erfgrens staat. 

Boom ontneemt licht, lucht en uitzicht
De eigenaar van de boom heeft de omgevings-
vergunning aangevraagd om de boom te mogen 
kappen. Hij heeft een buurman. Ook hij wil de 
beuk weg hebben. Beiden vinden dat de boom te 
dicht bij de erfgrens staat en licht, lucht en uitzicht 
ontneemt. Daarnaast veroorzaakt de boom hinder 

Zijn bomen die dicht bij 
perceelgrenzen staan voort-
aan niet meer te beschermen?
Geen velverbod meer mogelijk voor bomen die in verboden zone tot 

erfgrens staan? Een denderende uitspraak met grote gevolgen voor veel APV’s 

en Bomenverordeningen
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door afvallende bladeren. De boom is ouder dan 
20 jaar en staat dicht bij de openbare weg. De 
buurman wil bovendien dat de eigenaar de boom 
verwijdert op grond van artikel 5:42 Burgerlijk 
Wetboek (BW). Een bijzonder detail daarbij is dat 
de eigenaar van de boom geen beroep doet op 
het ‘verjaringsartikel’, dat is geregeld in 3:306 BW 
en 3:314 BW. Deed hij dit wel, dan zou gezien de 
standplaats van meer dan 20 jaar verwijdering niet 
gevorderd kunnen worden. Geldt deze verjaring 
dan niet ‘vanzelf’? Nee, en bovendien kijkt de 
civiele rechter bij toetsing van dit vorderingsrecht 
niet automatisch (ambtshalve) naar deze verjaring. 
Het vorderingsrecht tot verwijdering van de boom 
zou dus, ondanks de ouderdom van de boom, 
daadwerkelijk gerechtvaardigd zijn.

Burgerlijk Wetboek gaat voor gemeentelijke 
verordening
Zoals gezegd blijkt uit artikel 5 BVO dat een kap-
vergunning wordt geweigerd, tenzij uit de belan-
genafweging blijkt dat het belang van de kap gro-
ter is dan het belang om de boom te laten staan. 
Als reden voor weigering geeft het college aan dat 
de boom beeldbepalend is voor de omgeving en 
bovendien gezond. Bij de rechter voert de eigenaar 
aan dat hij door deze weigering niet kan voldoen 
aan de vordering tot verwijdering die zijn buurman 
aan hem oplegde. Artikel 5 zet hem dus als het 
ware voor het blok. Zou dat artikel 5 BVO dan niet 
onverbindend horen te zijn? 

De rechter toetst niet zomaar of een regel onver-
bindend is. Dat kan alleen bij beroep tegen een 
besluit dat op grond van die regel is genomen. Dit 
is de exceptieve toetsing door de rechter. De rech-
ter kijkt dan onder andere of een wet in materiële 
zin (bijvoorbeeld een gemeentelijke verordening) 
in strijd is met een hogere regeling, zoals een wet 
in formele zin (denk aan het Burgerlijk Wetboek). 
In dat geval verklaart hij het bestreden artikel in 
de ‘lagere’ wet onverbindend. In eerste aanleg ziet 
de rechtbank hiertoe echter geen aanleiding. De 

weigering van de omgevingsvergunning blijft dus 
in stand. Er kan niet gekapt worden. 

vorderingsrecht BW zou onmogelijk worden
De Afdeling Bestuursrechtspraak oordeelt echter 
anders. De gemeenteraad heeft namelijk het 
belang van artikel 5:42 BW niet expliciet in artikel 
5 BVO genoemd. Daarom vindt de ABRvS dat dit 
belang dan ook niet kan worden meegewogen 
en worden afgewogen tegen het belang van het 
behoud van de boom. Artikel 5 lid 1 BVO stelt 
namelijk dat slechts op grond van artikel 5 lid 2 
BVO genoemde belangen kunnen worden gewei-
gerd. Daardoor had volgens die systematiek de 
omgevingsvergunning moeten worden geweigerd. 
En dat gaat volgens de ABRvS te ver. Een weigering 
op grond van een dergelijke belangenafweging 
maakt dat het vorderingsrecht van artikel 5:42 BW 
in het geheel niet uitvoerbaar is. Op die manier 
kan de verplichting tot verwijdering van de boom 
niet worden nagekomen. Bij velling van de boom 
zou de eigenaar immers de Bomenverordening 
overtreden. Aldus vindt de ABRvS dat artikel 5 
Bomen-verordening onverbindend is. Conclusie: 
met het buiten toepassing laten van artikel 5 had 
de omgevingsvergunning voor de kap moeten 
worden verleend.

gevolg voor gemeenten
Wat is nu het gevolg voor gemeenten? Deze 
niet-verbindendheid van de weigerings- of toewij-
zingscriteria kan ook in stelling worden gebracht 
bij vergelijkbare BVO’s of APV’s. En dat zou tot 
gevolg hebben dat beschermde bomen die in 
de verboden zone tot de erfgrens staan in dat 
geval een omgevingsvergunning horen te krijgen. 
Dezelfde gevolgen kunnen er zijn voor bomen 
met een monumentale status. Bedenk daarbij dat 
ook gemeentebomen dicht bij erfgrenzen kun-
nen staan en onder de werking van artikel 5:42 
BW kunnen vallen. Kortom, dit is een uitspraak die 
grote gevolgen kan hebben voor het voortbestaan 
van de groene parels. Bedenk daarbij dat buren 
het ook op een akkoordje kunnen gooien om een 
boom weg te krijgen. De nabuur hoeft dan alleen 
maar de verwijdering te vorderen. Het is dus zaak 
om deze lacune in regelgeving direct te repareren.
De gemeenteraad mag namelijk bij verordening de 
afstand van de verboden zone tot de erfgrens ver-
kleinen. Hoe kleiner deze afstand, hoe minder een 
beroep op het verwijderingsrecht van artikel 5:42 
BW kan worden gedaan, en hoe minder bomen 
een omgevingsvergunning horen te krijgen met 
als motivering ‘verwijdering op grond van artikel 
5:42 BW’.

zorgvuldigheid
Dit vergt van de gemeenteraad wel grote zorg-
vuldigheid. Verkleining van de ‘verboden zone tot 
de erfgrens’ zorgt ervoor dat buren minder vaak 
verwijdering van bomen kunnen vorderen. Een 
onnodig kleine zone geeft dus een beperking van 
dit recht die mogelijk te ver gaat; dat maakt artikel 
5:42 BW tot een lege huls. De raad pleegt dan als 
het ware onnodig inbreuk op rechten van burgers. 
Tip: onderzoek of deze uitspraak gevolgen kan 
hebben voor bijzondere bomen. Verklein voor 
deze categorie bomen zo nodig de afstand waarop 
zij tot de erfgrens mogen staan. Bereken deze 
afstand van de verboden zone tot de erfgrens, 
door rekening te houden met de ondergrens 
van de stamdiameter van te beschermen bomen 
(in Bomenverordening/APV) of de gemiddelde 
omvang van aangewezen monumentale bomen.
Daarbij zal de afstand voor monumentale bomen 
meer ‘dichtgetimmerd’ moeten zijn dan voor ‘ove-
rige bomen’, die onder een lichter vergunnings-
stelsel vallen. Probeer daarbij te voorkomen dat 
artikel 5:42 BW totaal niet meer bruikbaar is. Een 
aandachtspunt daarbij is: de verboden zone wordt 
gemeten vanaf het midden van de voet van de 
boom. 

Tot slot
Verder zal het verwijderingsrecht van artikel 5:42 
BW als mee te wegen belang in de BVO of APV 
moeten worden vermeld. Weliswaar als toewij-
zingsbelang, maar mogelijk kan er bij toewijzing 
een voorschrift aan de omgevingsvergunning wor-
den verbonden. Wellicht een herplantplicht buiten 
de verboden zone? 

JURIDISCH5 min. leestijd

Artikel 5:42 Burgerlijk Wetboek stelt dat 
bomen niet in de verboden zone tot de erf-
grens mogen staan. Die zone is standaard 
2 meter, gemeten vanaf het midden van 
de voet van de boom. Bij gemeentelijke 
verordening mag deze afstand worden ver-
kleind. Een buur van de boomeigenaar kan 
op grond van dit artikel verwijdering van de 
boom vorderen. Dit vorderingsrecht verjaart 
20 jaar na aanplant en zichtbaar worden van 
de boom voor de nabuur. 

Mr. Kitty Goudzwaard is als boomjurist/juridisch 
adviseur groen, natuur en landschap werkzaam  
bij Cobra groenjuristen, onderdeel van Cobra  
adviseurs. Cobra adviseurs adviseert over alle  
aspecten met betrekking tot stedelijke natuur.
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Helicon biedt gezelligheid en 
mogelijkheid tot netwerken 
op de Avond van de ETW’er

In navolging van de leerzame bijeenkomsten van afgelopen winter en voorjaar organiseert Helicon Opleidingen Eindhoven het komende seizoen 

opnieuw zeven keer de Avond van de ETW’er. Daarmee is het voor ETW’ers mogelijk om punten te behalen in het kader van de hercertificering. 

Naast het leerzame aspect zijn de bijeenkomsten ook gezellig en is er ruimte om te netwerken.
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15-11-2017
Wet natuurbescherming niveau 1 en 2 
De nieuwe Wet natuurbescherming versus de oude 
Flora- en faunawet. Wat is er veranderd?
•	 Opfrissen, veranderingen met betrekking tot 

soorten, vaste rust- en voortplantingsplaat-
sen en jaarrond beschermde nesten

•	 Hoe werken de gedragscodes 
Groenvoorziening, Bosbeheer, Natuurbeheer 
en Waterschappen?

•	 Opfrissen, veranderingen met betrekking  
tot zorgvuldig handelen en toe te passen 
werktechnieken

•	 Werkproces: uw taken als medewerker, 
opzichter, uitvoerder, beheerder, toezicht-
houder en/of werkvoorbereider

•	 Omgaan met calamiteiten
•	 Uitwisseling van uw praktijkervaringen met 

medecursisten.

13-12-2017
Groeiplaatsinrichting in stedelijk gebied
Steden en bomen – het is soms een lastige 
combinatie. Verdichting en een tekort aan voeding 
kunnen een slechte conditie van de boom veroor-
zaken. Voor bomen is het van levensbelang dat 
ze in een doorwortelbare ruimte staan. Op deze 
avond krijgen bezoekers veel informatie over 
deze problematiek, maar er worden vooral ook 
oplossingen geboden.

20-12-2017: Extra bijeenkomst
Beheer monumentale (veterane) bomen 
door middel van fractuursnoei
Aan de hand van een fotopresentatie wordt door 
ervaren instructeurs besproken hoe oude, soms 
monumentale bomen in stad of park kunnen  
worden aangepakt. Dit is om de veiligheid in  
relatie met duurzaam behoud te kunnen blijven 
garanderen. Hierbij maken we gebruik van de 
specialistische inzichten van Engelse beheerders 
op het gebied van veteranenbomen. Deze avond 
vormt tevens de inleiding op de praktijktraining 
beheer monumentale bomen door middel van 
fractuur-snoei, zowel voor grondmannen als  
klimmers.

10-01-2018
Actualiteiten op het gebied van ziekten 
en aantastingen in bomen
Bezoekers leren deze avond de meest recente en 
actuele ziekten en aantastingen kennen en herken-
nen en krijgen meer inzicht in de gevolgen van 
deze aantastingen voor het bomenbestand.
Zij worden bijgepraat over achtergronden en 
mogelijke oplossingen.

14-03-2018
Sortimentskennis laanbomen
Naast het opfrissen van de vaardigheid om de 
meest voorkomende plantengeslachten te herken-
nen, komen op deze avond ook nieuwigheden 
betreffende het sortiment laanbomen aan bod.  
De nadruk zal hierbij liggen op gebruikstoepassin-
gen en mogelijkheden van dit nieuwe sortiment.

11-04-2018: ETW: geïsoleerde arbeid 
•	 Hoe om te gaan met risicovolle  

werkzaamheden in bos en natuur?
•	 Wat is ‘geïsoleerde arbeid’ en hoe kan men 

zich goed voorbereiden op eventuele (ernsti-
ge) ongevallen op de geïsoleerde werkplek?

Stel dat je op afgelegen plekken werkt en dat jij en 
je collega er alleen voor staan als het toch een keer 
misgaat. Denk bijvoorbeeld aan beknelling onder 
een boom of verwonding door een motorketting-
zaag. Kun je dan specifieke reddingstechnieken 
toepassen? Gedurende deze avond worden de 
bezoekers meegenomen bij de beantwoording 
van deze vragen met een lezing inclusief passende 
praktijkvoorbeelden.

13-06-2018
Actualiteiten en opfrissen klimtechnieken
Tijdens deze avond krijgen geïnteresseerden 
inzicht in de nieuwste klimtechnieken. 
Ook passeren de nieuwste klimmaterialen de 
revue. Natuurlijk krijgen de bezoekers uitvoerige 
toelichting en achtergrondinformatie. Ook kunnen 
zij die avond actief met de materialen aan de slag 
en een en ander uitproberen.

De bijeenkomsten vinden plaats bij Helicon MBO Eindhoven, 
Locatellistraat 5 te Eindhoven. De kosten voor deelname 
bedragen 50 euro, inclusief warme maaltijd, koffie en thee. 
Voor meer informatie kun je bellen of mailen met  
Corik Geurts: 06 30678808 / c.geurts@helicon.nl

Elke tweede woensdag van de maand is het voor 
belangstellenden mogelijk om − rechtstreeks 
vanuit het werk − vanaf 17.30 uur aan te schuiven 
voor een warme maaltijd. Om 18.30 uur start de 
bijeenkomst. Deze duurt tot 22.00 uur en levert 
vier hercertificeringspunten op. Uiteraard zijn ook 
andere geïnteresseerden van harte welkom. Een 
groot voordeel van deze avondbijeenkomsten is 
dat bezoekers overdag geen verleturen hoeven op 
te nemen. 

HET prOGrAmmA vOOr kOmEND SEIzOEN
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De Simply Air Green is ontwikkeld als alternatief 
voor een grote zuigwagen en om graafschade 
zoveel mogelijk te beperken. De machine wordt 
gebruikt voor het wegzuigen van grond, bijvoor-
beeld bij grondwerkzaamheden zoals het leggen 
van kabels en leidingen. Het eerste prototype 
dateert al van 2013. Inmiddels heeft Kabel Meet 
Techniek (KMT) Services een doorontwikkelde 
versie van de Simply Air Green op de markt, die al 
vijfentwintig keer verkocht is.

Geen schade
De Simply Air Green wordt dus ingezet voor aller-
hande grondwerkzaamheden. Accountmanager 
Gehrels legt uit: ‘Dat kan een nieuwe gasleiding 
naar een woning zijn, het zetten van een paal, het 
graven van een vijver of het leggen van kabels 
onder een fietspad door. Door deze techniek 
beschadig je niets. Met onze techniek – onder de 
grond door zuigen en die voortduwen – kunnen 

we weleens ergens tegenaan komen, maar we 
gaan er nooit doorheen. Alles wat je in de grond 
doet, kan voor een groot gedeelte ook met deze 
machine.’

Onderhoud van bomen
De Simply Air Green is heel geschikt voor het 
onderhoud van bomen. Bomen zijn een populair 
onderwerp bij veel gemeentes, meent Gehrels. Het 
bomenbeleid van gemeentes richt zich vaak op het 
behoud van een hoogwaardig en veilig bomenbe-
stand. Gehrels: ‘Er wordt ook steeds meer geld aan 
het onderhoud van bomen besteed. Daarbij wil 
men vaak de wortels vrijmaken, maar dat gebeurt 
dan met een schep of graafmachine, waardoor de 
wortels beschadigd raken. Met deze grondzuiger is 
dit niet het geval; de grond wordt weggezogen. Ik 
ben geen boomdeskundige, maar ik denk dat een 
boom in de stad toch wel een waarde van tussen 
de 8000 en 12.000 euro heeft. Het in stand hou-

den van zo’n boom is voor de gemeente dus van 
groot belang. De Simply Air Green kan treeworkers 
en groenwerkers daarbij perfect helpen, door de 
grond rond de wortels weg te zuigen of door er 
een gat onder te zuigen, zodat er eigenlijk weer 
een nieuwe voedingsbodem ontstaat.’

Compressor
De Simply Air Green heeft een compressor nodig; 
blazen wordt dan weer zuigen. De machine kan op 
verschillende compressors worden aangesloten. 
‘De compressor dient echter wel 5 kuub lucht of 
meer te produceren, omdat er nu eenmaal een 
bepaalde kracht vereist is’, verduidelijkt Gehrels. 
‘Hij staat op een steekwagen en past hierdoor in 
elke bedrijfswagen. De tank, met een inhoud van 
tachtig liter, kan ook worden gebruikt om de grond 
tijdelijk in op te slaan. En als er vaak op dezelfde 
plek wordt geleegd, is er een accessoire leverbaar 
waarmee de grondzuiger kan worden verhoogd. 
Door de aanwezigheid van de compressor is het 
ook mogelijk om een luchtlans aan te sluiten. KMT 
Services levert deze in een roestvrijstalen uitvoe-
ring.’

Geen schade meer door 
zuigen in plaats van graven
Boomwortels vrijmaken met de Simply Air Green-grondzuiger

Op de Boom Inspyratie Dag was kmT Services 

aanwezig met de Simply Air Green-grondzuiger. 

Deze kleine grondzuiger is geschikt voor het 

onderhoud van bomen op plekken waar je met 

een schep moeilijk bij kunt. Het grote voordeel 

hiervan is dat er geen graaf- of wortelschade zal 

ontstaan.
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Hoe werkt het?
De Vogt Geo Injector Trolly waarmee de Terra-
fit-mengsels worden toegediend, is een profes-
sionele machine die in staat is om zowel droge als 
vloeibare stoffen te injecteren op verschillende 
dieptes, over een afstand van wel 100 m vanaf de 
speciaal ontwikkelde Bio-compressor van Vogt. 
Deze methode brengt geen schade toe aan wor-
tels, kabels en leidingen, vermindert de worteldruk 
en de aanwezige bestrating of verharding kan 
blijven liggen. De hoeveelheid druk (in bar) en de 
dosering van de bodemverbeteringsproducten zijn 
nauwkeurig te regelen. 
De bediening is pneumatisch en gebeurt via een 
heupgordel die de ETW’er draagt. De injector is 
gevuld met 100 procent organische bodemverbe-

teringsproducten en eventueel mycorrhiza-
schimmels. Er wordt uitsluitend met inheemse en 
actieve boomspecifieke mycorrhiza-schimmels 
gewerkt. Deze zijn zeer duurzaam door de 
langdurige werking. Het is deze combinatie van 
unit en boomsubstraat die de Terra-fit-methode zo 
bijzonder en compleet maakt.  

Deskundig advies 
Wolterinck BV laat te allen tijden een vrijblijvende 
inspectie uitvoeren op locatie door eigen ETW’ers. 
Aan de hand van een uitgebreide analyse van de 
conditie van de bomen of de bodemproblematiek 
wordt er een adviesplan opgezet of wordt er een 
onafhankelijke expert ingezet om tot de beste 
aanpak te komen. In het adviesplan wordt een ver-

betertraject voorgesteld om de condities voor de 
boom (en de bodem) te verbeteren, zodat er weer 
een gezonde basis is voor de boom om te groeien. 
Voor het inbrengen van actieve mycorrhiza-
schimmels en bodembacteriën wordt uitgegaan
van de nieuwste inzichten op het gebied van 
bodem- en groeiplaatsverbetering, met als 
resultaat sterke, gezonde en stabiele bomen die 
bestand zijn tegen ziekten en plagen. Immers: een 
gezonde boom zorgt voor meer CO2-opname en 
een betere zuurstofproductie!

Flexibel in te zetten
De Terra-fit-methode kan op elke willekeurige plek 
worden ingezet, waarbij optimale en zo natuurlijk 
mogelijke omstandigheden worden gecreëerd 
voor bomen in een stedelijke omgeving. Met 
slanglengten tot honderd meter kunnen alle plaat-
sen worden bereikt. Dankzij de compacte werkunit 
is deze manier van groeiplaatsverbetering nu ook 
mogelijk voor grotere bomenbestanden in 
stedelijk gebied.

Terra-fit, de oplossing voor 
gezonde bomen 
Groei door innovatieve duurzame methode

Wolterinck heeft onder de naam Terra-fit een 

innovatieve methode in handen voor optimale 

groeiplaatsverbetering bij (stads)bomen. Dit is 

een duurzame methode voor groeiplaatsverbe-

tering, bodemverbetering, beluchting, maar ook 

bladluisbeheersing bij (stads)bomen. De groei 

en gezondheid van een boom begint immers bij 

een gezond bodem-ecosysteem.

ADVERTORIAL
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‘Het is een nek-aan-nekrace. Als iemand nog niet gestemd heeft op zijn favoriet, kan hij dat nú nog doen.’ vlak voordat dagvoorzitter peter Derksen de 

winnende Inspyratieboom bekendmaakt, geeft nog één aanwezige gehoor aan de oproep. Het maakt geen verschil meer. met een minieme voorsprong 

op nummer twee mag Koelreuteria paniculata zich Inspyratieboom 2017 noemen. 

Auteur: Kelly Kuenen

De Inspiratieboom van 2017: Koelreuteria paniculata

Hoge sierwaarde door late 
bloei en lang aanwezige 
lampionnetjes 
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INSPYRATIEBOOM

De favoriet van Rinze Hofman en Patrick Spiegeler 
werd tijdens de Boom Inspyratie Dag gepitcht 
door Wilfred Molenkamp van Werkorganisatie 
Duivenvoorde, het ambtelijk samenwerkings-
verband tussen de gemeenten Voorschoten en 
Wassenaar. Het bomenteam bestaat uit een zeven-
koppige bomenploeg en drie beheerders; eigenlijk 
is er dit keer niet sprake van één boomambassa-
deur, maar meerdere. 

De inspiratiebomen op de Boominnovatiedag 2016 
maakten inspiratie los bij boomverzorger Rinze 
Hofman van de werkorganisatie. Hij stak op zijn 
beurt zijn beheerder Patrick Spiegeler aan met 
het ‘inspiratieboomvirus’. Dit jaar droegen beiden 
Koelreuteria paniculata voor. Molenkamp nam het 
tijdens de Boom Inspyratie Dag op voor de boom.
De heren houden wel van het aanplanten van 

Koelreuteria paniculata. Dat is niet zo gek als je elke 
dag uitkijkt op een mooi volgroeid exemplaar van 
Koelreuteria paniculata, ook wel Chinese vernis-
boom, lampionboom of gele zeepboom genoemd. 
Naast het volgroeide exemplaar pal naast het raam 
van het kantoor in het gemeentehuis zijn er in 
Voorschoten nog elf stuks aangeplant. 

Bloei 
Koelreuteria paniculata dankt zijn naam aan de 
Duitse botanicus Joseph Kölreuter, die de zaden 
van de exoot meenam uit Azië. Dat gebeurde al in 
de 18e eeuw, maar de boom wordt desondanks 
relatief weinig toegepast. Van origine kan de boom 
wel 15 meter hoog worden, maar hier zal dat eer-
der maximaal acht meter zijn. Hij heeft opvallend 
gekleurde ‘lampionnetjes’, die lange tijd aan de 
boom blijven hangen. ‘Paniculata’ verwijst naar de 
pluimvormige bloemen die pas laat bloeien, in juli, 
augustus of zelfs september. Het samengestelde, 
oneven geveerde blad heeft een diep gekartelde 
rand en is daarmee erg decoratief. Het jonge voor-
jaarsblad loopt rood-groen uit en wordt groen 
naarmate het voorjaar vordert. 

Struikachtige vorm
In Voorschoten zijn de Koelreuteria-exemplaren 
onder meer aangeplant met het oog op biodiver-
siteit. Door zijn late bloei is de boom ideaal voor 
bijen en andere insecten. Het volwassen exemplaar 
bij de patio van het gemeentehuis in Voorschoten, 
aangeplant in 1988, toont dat Koelreuteria ook een 
vrij struikachtige vorm kan aannemen en het goed 
doet op plekken met relatief weinig ruimte.  

De boom is geen snelle groeier. Verder is hij 
bestand tegen vorst en houdt hij van beschutting 
en een wat losse, goed doorlatende bodem. Een 
volwassen boom heeft een brede, volle kroon. 
Door de geringe hoogtegroei hangen de takken 
relatief laag en lopen ze breed uit, waardoor hij 
niet geschikt is voor aanplant naast een weg.

Koelreuteria paniculata won van Heptacodium 
moconioides (zevenzonenboom) en Castanea sativa 
(tamme kastanje) en mag zich in navolging van de 
fladderiep en zwarte tupeloboom ‘inspiratieboom 
van het jaar’ noemen. 

Het volledige interview met Hofman en Spiegeler is 
terug te vinden in Boomzorg 6-2016.

2 min. leestijd

Wilfred MolenkampPatrick Spiegeler en Rinze Hofman
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Door zijn late bloei is de 

boom ideaal voor bijen en 

andere insecten
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Er circuleert gelukkig een hoop kennis over bomen en goede groeiomstandigheden. Toch worden de stammen van bomen tijdens evenementen of bij 

werkzaamheden in de buurt vaak beschermd door te improviseren met planken en drainagebuizen. ‘Daar hebben we maar eens iets professioneels op 

bedacht: Dendro Tree Wear’, aldus Gerard Bodewes van International Tree Service (ITS) uit Baambrugge.

Auteur: Santi Raats

Kant-en-klare bescherming omarmt bomen tijdens events en werkzaamheden

Boomverzorger De Graaf:  
‘Ik heb voor het eerst een 
stamommanteling die ik 
telkens opnieuw kan inzetten’
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ACHTERGROND

Een stamommanteling om te gebruiken tijdens 
bouwwerkzaamheden bestaat doorgaans uit
planken die rechtop tegen de boom worden 
geplaatst. Een touw of bomenband houdt de plan-
ken op hun plaats. Een losse drainbuis of andere 
afstandshouder zorgt voor de nodige ruimte tus-
sen de planken en de stam. ‘Het is tijdrovend om 
al die losse onderdelen aan te brengen. De Dendro 
Tree Wear is kant-en-klaar’, vertelt Bodewes.

Oprolbare mat
De Dendro Tree Wear is een stamommanteling 
die bestaat uit douglashouten planken van 10 cm 
breed en 2 m hoog, die met autogordelband en 
sterke lijm aan elkaar zijn verbonden tot een mat 
van 2 meter bij 1,45 meter. Er komen geen nagels 

aan te pas bij het aanbrengen van de stamom-
manteling. Aan de binnenkant van de planken zit 
een ademende drainagemat bevestigd. ‘Deze dient 
als demping. We hebben een toegepaste Dendro 
Tree Wear getest door er flink met een voorhamer 
tegenaan te slaan en er bleek geen schade aan de 
boom te zijn’, claimt Bodewes. ‘De mat bestaat uit 
een 10 mm dikke laag fleece, daarna nylondraden 
en daarop nog eens 10 mm fleece. Het is een 
beluchtingsmat, zodat de stam niet wordt afge-
kneld, en hij heeft een drainerende werking, zodat 
regenwater verticaal door de mat naar beneden 
loopt en er geen risico is op vocht en schimmel 
aan de bast.’ 

Bomen aan de rand van festivallocatie
De Graaf, boomverzorger in de eigen bomenploeg 
van de gemeente Dronten, heeft twaalf exempla-
ren van de Dendro Tree Wear aangeschaft voor 
boombescherming tijdens gemeentelijke evene-
menten. ‘Meerstammige bomen kan ik er niet mee 
beschermen vanwege hun uitzonderlijke stam-
vorm, maar alle andere bomen wel’, vertelt hij. 

De kleine gemeente Dronten met haar 40.000 
inwoners en 19.000 laan- en straatbomen is in de 
maand augustus het middelpunt van de regio met 
de Meerpaaldagen, een braderie met festivaltent, 
waar jaarlijks duizenden bezoekers op afkomen. 
De Graaf: ‘Het Meerpaalplein is in 2016 gereno-
veerd. Er zijn zes exemplaren Liriodendron, drie 
Liquidambar, twee Magnolia, twee meerstammige 
Acer en een Acer platanoides ‘Royal Red’ geplant op 
het plein. Deze laatstgenoemde esdoorn staat bij 
het vliegersmonument uit de oorlog (een propeller 
van een Lancaster die uit de voormalige Zuiderzee 
is gevist), als symbool van de Canadese vlag. In 
totaal zijn er veertien bomen geplant. De bomen 
staan aan de rand van het plein, want de tent die 

4 min. leestijd

De douglashouten planken zijn aan elkaar bevestigd met autogordelband, die men kan doorsnijden als de 
stamdiameter kleiner is.

Aan de binnenkant van de planken zit een ademende drainagemat bevestigd. ‘Deze dient als demping en voorkomt schimmel-
vorming’, aldus Bodewes.
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wordt opgezet tijdens de Meerpaaldagen beslaat 
het hele plein. Om de bomen tijdens pleinevene-
menten zoals de Meerpaaldagen te beschermen, 
wilden we aanvankelijk een hekwerk plaatsen, 
maar dat bleek vanwege de veiligheid niet haal-
baar. De vluchtwegen rond de festivaltent kwamen 
door de hekwerkafmetingen in het gedrang. 
We hebben ook nagedacht over de planken die 
tijdens werkzaamheden als boombescherming 
worden toepast, maar die vonden we niet handig. 
Vervolgens hebben we bij ITS met Dendro Tree 
Wear kennisgemaakt en er twaalf exemplaren van 
aangeschaft. We hebben ze in de eerste plaats aan-
geschaft voor de bescherming van de bomen op 
het Meerpaalplein, maar we zetten ze ook in voor 
bomen op andere plekken in de gemeente tijdens 
werkzaamheden of events.’

Houtje-touwtje
Bodewes: ‘In de praktijk kregen we ook vaak vra-
gen vanuit de aannemerij. Aannemers hadden 
problemen met de planken en drainageslangen; 

stambescherming was voorheen niet beschikbaar 
als kant-en-klaar product. Omdat die materialen 
niet op de bouwplek aanwezig zijn, moesten ze 
los besteld of gehuurd worden en daarna rond de 
boom gefixeerd. Daar zit veel tijd in. Na gebruik 
belandden de losse planken en de drainagebuis 
vervolgens vaak bij het afval. Zonde.’

Toepassing
Bert Davelaar van ITS: ‘De mat is oprolbaar, dus 
makkelijk te transporteren en snel aan te brengen 
nadat hij is uitgerold. Je kunt de boomband door-
snijden als de boomdiameter kleiner is, waardoor 

de mat minder breed wordt. Na een werkzaamheid 
of evenement hoeft de eigenaar de boombescher-
ming niet bij het afval te dumpen, maar kan hij 
deze oprollen en hergebruiken.’

Geen extra man nodig
De Graaf heeft een handigheid bedacht om de 
boombescherming eenvoudig te transporteren. 
‘De matten zijn in opgerolde staat gemakkelijk op 
te stapelen. Ik heb een bestaande pallet aangepast 
door er stalen buizen in te bevestigen. Daar kan ik 
de twaalf Dendro Tree Wear-exemplaren makkelijk 
in opbergen en mee transporteren. De matten 
stapel ik hier tussenin op. Met een heftruck op een 
aanhanger rijd ik ze naar de locatie.’
De Graaf is sterk genoeg om alle Dendro Tree 
Wear-matten zelf aan te brengen. ‘Een Dendro Tree 
Wear-mat weegt maar zo’n 15 kilo. Ik haal ze er ook 
in mijn eentje af na het event en berg ze dan weer 
op. Een boomstam met een Dendro Tree Wear-mat 
eromheen ziet er keurig verzorgd uit. Omdat ik 
ze tot in lengte van dagen kan gebruiken, zijn ze 
duurzaam. Dat vonden we een groot pluspunt bij 
de gemeente.’

Links Bert Davelaar, rechts Gerard Bodewes, beiden werkzaam bij ITS in Baambrugge.

Freek de Graaf, boomverzorger bij de gemeente Dronten, heeft een handigheid bedacht om de boombescherming te transpor-
teren: ‘Ik heb een pallet gemaakt en daar stalen buizen tussenin gezet. De matten stapel ik hier tussenin op. Met een heftruck op 
een aanhanger rijd ik ze naar de locatie.’

‘Als test hebben we flink met 

een voorhamer tegen de 

bescherming geslagen 

en de stam bleef 

onbeschadigd’

ACHTERGROND
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Als íemand de ambassadeurspet past en anderen kan enthousiasmeren voor groen, dan is het de groenprofessional. maar hoe doe je dat? 

Hoe vertaal je jouw kennis over en waardering voor bomen naar ‘de gewone man’? En… hoe anticipeer je op eventuele kritiek? 

Auteur: Kelly Kuenen 

Boom Inspyratie Dag inspireert en helpt professionals 

waarde van bomen uit te dragen

Bomen Inspyreren Mensen

Deze en andere vragen kwamen, samen met de 
nodige sortiment- en projectinspiratie, aan bod 
tijdens de Boom Inspyratie Dag op 26 oktober. 
Het was de zevende keer dat dit evenement 
georganiseerd werd door de bladen Stad+Groen, 
Boomzorg en Boom in Business. Zo’n 250 mensen, 
onder wie beheerders, boomverzorgers, architec-
ten, ontwerpers en kwekers, vonden hun weg naar 
Boomkwekerij Ebben in Cuijk, voor een editie met 
het thema ‘Bomen Inspyreren Mensen’. 

Waar beter te beginnen met inspireren op het 
gebied van groen dan bij de jeugd? Als direc-
teur van Stichting Nationale Boomfeestdag nam 
Peter Derksen deze dag het dagvoorzitterschap 

op zich. Hij begon door iets te vertellen over de 
Boomfeestdag, die dit jaar zijn 60-jarig jubileum 
viert, en presenteerde het nieuwe thema: ‘Operatie 
Boomfeestdag, maak het buiten beter’. 

Gastheer Toon Ebben van Boomkwekerij Ebben 
vertelde over de mobiele applicatie TreeEbb, een 
bomentool waarin informatie over een groot 
aantal bomen wordt verzameld en die al aan zijn 
150.000e download toe is. De ‘bomenbieb’ fun-
geert als open source, wat betekent dat iedereen 
informatie kan aandragen en kan helpen als het 
gaat om sortimentskennis in de branche. 

Contact met de pers
Communicatieprofessional en voormalig NRC-
journalist Ingrid van Frankenhuyzen trapte de 
lezingenreeks af met een pittig onderwerp: contact 
met de media. Een situatie die sommigen wellicht 
een ver-van-mijn-bedshow vinden, maar waar 
iedereen zomaar mee te maken kan krijgen, zo 
bewijst ook Het Witte Lint. Het project in Zutphen 
kreeg de afgelopen jaren veel negatieve media-
aandacht en werd in Frankenhuyzens lezing ‘Het 
Witte Lint, Lessons Learned’ als casus gebruikt. De 
centrale vraag: hoe ga je om met kritische journa-
listen of verslaggevers met een ‘overvaltechniek’? 
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7 min. leestijd

‘Houd in gedachten 

dat je niet zozeer met 

de journalist te maken 

hebt, maar met het 

publiek thuis’

Aanwezigen bekijken de tientallen ingezonden Inspyratieprojecten
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Van Frankenhuyzens devies: beantwoord nooit 
klakkeloos vragen, maar draai de rollen om. Als een 
journalist vragen op je afvuurt, vraag bijvoorbeeld 
eerst wat de insteek van het verhaal wordt, of wat 
diegene precies verwacht. De tweede les: heb je 
boodschappen op een rij. Verwacht vragen, maak 
een inschatting van de vragen die je kunt ver-
wachten. ‘Waarom’ is bijvoorbeeld een belangrijke. 
Het Witte Lint valt op omdat het met zijn schuine 
bomen afwijkt van andere projecten. Het ligt voor 
de hand dat er gevraagd wordt waarom hiervoor 
is gekozen. 

Emotie is sterker dan kennis
De derde les: neem de regie! Het kan voorkomen 
dat vraagstellers inspelen op de emotie, vertelt 
Van Frankenhuyzen. Ze demonstreerde dit met een 
video-item waarin een journalist een betrokkene 
vraagt of de bomen in het Witte Lint ‘wel gelukkig 
zijn’. ‘Als het om bomen gaat, gaat het altijd om 
emoties. Hoe overtuig je anderen dan van je punt?’, 
vraagt Van Frankenhuyzen het publiek. ‘Je zou 

kunnen denken: met kennis. Maar dat is maar een 
derde van de oplossing. Persoonlijkheid is belang-
rijk, maar ook de vraag of je elkaar begrijpt.’  

En, stelt ze, emotie is altijd sterker dan kennis. Om 
deze reden kun je een emotioneel geladen vraag 
niet weerleggen met kennis. Althans, niet met 
kennis alleen. Zogenaamde emotionele bridging-
zinnen zijn hierbij essentieel. Dit zijn zinnetjes 
waarmee je als geïnterviewde eerst ‘meebuigt’ met 
de vragensteller, om vervolgens je punt te maken. 
Een vraag gebaseerd op emotie kan bijvoorbeeld 
beantwoord worden met: ‘Wat goed dat u dit 
vraagt’, om vervolgens met een eigen punt te 
komen (‘Maar wat nóg belangrijker is …’). 
 
Hieruit klinkt door dat deze lezing in feite voor 
niemand een ver-van-zijn-bedshow is. Van 
Frankenhuyzen heeft het specifiek over kritische 
journalisten. Daarmee zal inderdaad niet iedereen 
in aanraking komen. Maar denk eens aan die ande-
re kritische vragensteller, wiens vragen ook vaak 
gepaard gaan met emotie: de burger!

Ter illustratie toont Van Frankenhuyzen een frag-
ment van een uitzending waarin bovenstaande 
stappen niet worden gezet en de situatie escaleert. 
In de video valt een cameraploeg binnen om 
verhaal te halen over het project. De perswoord-
voerder die de bezoekers te woord staat, beroept 
zich op het feit dat de omroep de gemaakte afspra-
ken niet nakomt door onaangekondigd langs te 

komen. De verslaggever blijft desdonanks vragen 
op haar afvuren. Het is een klassiek geval van 
‘overvalsjournalistiek’. Hoewel het vanuit menselijk 
oogpunt begrijpelijk is dat iemand die overvallen 
wordt zo reageert, heeft een dergelijke reactie 
volgens Van Frankenhuyzen een totaal verkeerde 
uitwerking. Door zo fel te reageren, sta je bij voor-
baat al 1-0 achter.  

Houd in gedachten, drukt ze de aanwezigen op het 
lijf, dat je niet zozeer met de journalist te maken 

‘In plaats van een 

tuinman op hoogte worden 

jullie een natuurbeheerder 

op hoogte!’
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‘Het gaat me niet eens 

zozeer om De Levende Brug, 

maar om de vraag wat er 

allemaal nog meer  

mogelijk is als dit kan’

hebt, maar met het publiek thuis. Je moet niet de 
strijd aangaan met die ene vragensteller, maar zor-
gen dat je de sympathie van de groep kijkers hebt. 
Door eerst met de vragensteller mee te buigen en 
vervolgens met je eigen punt te komen, kun je dit 
bereiken.

Een brug van bomen 
Bos- en natuurbeheerder Ton Hermanussen begon 
zijn presentatie ‘De levende Brug, zoektocht naar 
een brug uit bomen’ met enkele van zijn ‘groenhel-

den’ en een toelichting op de waarde van bomen. 
Op een boomsymposium is dat laatste natuurlijk 
een geval van preken voor eigen parochie. Dat 
weet Hermanussen waarschijnlijk ook wel. Wat hij 
wil, is zoeken naar manieren om ánderen te over-
tuigen van die waarden. 

Want alles wat waarde heeft, blijft behouden, stelt 
Hermanussen. En als het lukt om meer mensen 
de bestaande waarde van bomen (weer) te laten 
inzien en samen op zoek te gaan naar nieuwe 

waarden, blijven bomen duurzaam behouden en 
is er vraag naar meer bomen. Vertel over waarden, 
ontwikkel nieuwe waarden en zorg zo voor duur-
zaam behoud van de boom. 

Door te laten zien wat er allemaal mogelijk is met 
bomen, zoekt Hermanussen zelf ook naar nieuwe 
betekenissen. In zijn project De Levende Brug, een 
samenwerking met Henry Kuppen van Terra Nostra 
en Toon Ebben van Boomkwekerij Ebben, worden 
bomen dusdanig geleid dat uiteindelijk een (bruik-
bare) brug ontstaat. 

Zijn inspiratie haalde Hermanussen onder meer 
uit een natuurlijk bouwwerk in het Indiase 
Mawsynram. Met 1187 cm regenval per jaar heeft 
de regio de twijfelachtige eer de natste plek op 
aarde te zijn. Bruggen van dood materiaal houden 
er geen stand. De inwoners hebben hierop geanti-
cipeerd door bomen jarenlang dusdanig te leiden, 
dat het gebied inmiddels indrukwekkende ‘bomen-
bruggen’ heeft. 

Lindebomen
Een groep studenten keek of en hoe een dergelijke 
brug hier gebouwd kan worden. Door boomtakken 
diagonaal met elkaar te laten vergroeien, zou een 
verbinding ontstaan die sterker is dan de lasnaad 
van staal. In het ontwerp wordt het skelet van de 
brug gevormd door lindes die vanaf weerszijden 
naar elkaar reiken. Door de takken in de breedte 
met elkaar te vervlechten, groeit de brug als het 

Directeur Stichting Nationale Bomenfeestdag
en dagvoorzitter Peter Derksen

dag
inspyratie
boom



Uw toegang tot 12.000 soorten groen
Wij luisteren en kijken naar mensen in hun leefwereld en passen ons eeuwenoude en 

nuchtere verstand van bomen, struiken en planten toe om die leefwereld te verbeteren.

NIEUW ons Green Life™ Programma
Wij helpen in 6 relevante leefomgevingen met de beste 
en duurzame boom- en plantkeuzes

Recreatief groen

Kerkeind 12 • 5076 AC Haaren • The Netherlands • +31(0)411 - 62 19 64 • info@mvandenoever.nl

Stichting Groenkeur 

info@groenkeur.nl

www.groenkeur.nl

      @groenkeur

Vakmanschap, duurzaamheid, kwaliteit en garantie.

‘Garantie voor inzet  

vakkundig personeel  

en veilige werksituaties.’

Groenkeur boomverzorging 
Betrouwbaar en veilig



37www.boomzorg.nl 

ware dicht. Hermanussen wil bomen gebruiken 
die van nature in Nederland thuishoren. ‘Een linde 
heeft als voordeel dat hij, als een van de weinigen, 
onder aan de stam blijft uitlopen. Die takken zou 
je weer kunnen gebruiken, bijvoorbeeld voor het 
vormen van een leuning aan de burg.’ Zes tot acht 
jaar na de start zou de brug daadwerkelijk gebruikt 
kunnen worden.

Het project is overigens nog niet definitief. Wordt 
het dat wel, dan moet nog een locatie gezocht 
worden. Hermanussen hoopt – begrijpelijk – dat 
het er wel van komt, want hoe mooi zou het zijn 
als zo’n levende brug ergens in Nederland de 
waterkant siert. ‘Maar’, stelt Hermanussen, ‘het gaat 
me eigenlijk niet zozeer om de brug, maar om de 
vraag wat er allemaal nog meer mogelijk is als dit 
kan’.  

vakmanschap en praktijkervaring
Van keynote spreker Arjan Postma zou je kunnen 
zeggen dat hij zijn beroep heeft gemaakt van het 
promoten van de waarde van groen. De freelance 
boswachter maakt regelmatig zijn opwachting in 
onder meer RTL Late Night. Op de Boom Inspyratie 
Dag vertelde Postma over de ecologische functie 
van bomen in de openbare ruimte. 

‘Iedereen heeft een plaatje in zijn hoofd van hoe 
dingen horen te zijn. Maar dat plaatje klopt vaak 

niet’, vertelt Postma, die zijn punt kracht bijzet met 
een verhaal over het koolmeesje. Met zijn schat-
tige uiterlijk kan Parus major op veel sympathie 
rekenen. In werkelijkheid is de vogel helemaal niet 
zo lief is, aangezien hij verzwakte vogels aanvalt. 
‘Mensen kopen een voederbol voor het ‘schattige’ 
koolmeesje; de ‘onaantrekkelijke’ kraai wordt weg-
gejaagd. Ik probeer mensen te laten zien dat het 
beeld dat zij ergens van hebben niet klopt.’

Postma betoogt daarnaast dat boomverzorgers 
meer zijn dan veredelde boomzagers en onder-
steunt dit punt met een aantal manieren waarop zij 
dit kunnen uitdragen. ‘Natuurbeheerders hebben 
één groot manco’, stelt Postma. ‘De natuur boven 
pakweg drie meter hoog, daar doen ze niks mee. 
En dat is waar de boomverzorger om de hoek komt 
kijken!’ Postma, vóór zijn boswachterscarrière ooit 
zelf boomverzorger, vertelt hoe mensen, als hij 
weer eens ergens in een boom hing, vaak vonden 
dat hij ‘toverde’. ‘Stel dat we dat toveren nu eens 
uitbreiden, een extra tak creëren.’ Zomaar een paar 
voorbeelden: een touw spannen tussen bomen in 
tuinen, zodat eekhoorns gemakkelijk kunnen over-
steken. Of zorgen voor wat extra nestgelegenheid 
– iets wat dieren steeds beter kunnen gebruiken 
nu de huizen beter geïsoleerd worden. ‘In plaats 
van een tuinman op hoogte worden jullie een 
natuurbeheerder op hoogte!’

Inspyratiebomen
Traditiegetrouw werden er tijdens de dag 
‘Inspyratiebomen’ gepitcht. Peter Spijker, Wilfred 
Molenkamp en Henk Schuitemaker sprongen in de 
bres voor respectievelijk Castanea sativa (tamme 
kastanje), Koelreuteria paniculata (Chinese vernis-
boom, ingezonden door Rinze Hofman en Patrick 
Spiegeler) en Heptacodium miconioides (zevenzo-
nenbom). 

Spijker legde in zijn pitch de nadruk op het impo-
sante uiterlijk van de kastanje en sprak zijn waar-
dering uit voor de eetbaarheid van de vruchten. 
Hij hoopt dat in Nederland, net als bijvoorbeeld 
in Frankrijk, ook ooit een eetcultuur rond kastan-
jes ontstaat. De Chinese vernisboom werd door 
Wilfred Molenkamp geprezen om zijn hoge sier-
waarde. De boom heeft laatbloeiende bloemen 
en vervolgens kleurige lampionnetjes. De zeven-
zonenboom scoort volgens Schuitemaker vanwege 
zijn grote waarde voor de biodiversiteit, de late 
bloei (tot begin oktober), de spectaculaire kleur en 
de geur die de boom verspreidt. 

Inspyratieprojecten
In aanvulling op de ‘Inspyratiebomen’ passeerden 
dit jaar ook drie ‘Inspyratieprojecten’ de revue. Van 
Frankenhuyzen refereerde aan Het Witte Lint. Dat 
het project veel aandacht kreeg in de media, is vol-
gens haar mede te danken aan zijn ‘afwijkendheid’. 

Arjan Postma
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In dit project werden 1177 meidoorns schuin opge-
kweekt door Boomkwekerij Udenhout en door 
aannemer Vaarkamp aan weerszijden van de N348 
geplant. Het kweken, maar ook het planten zorgde 
voor de nodige uitdagingen. De plantafstand werd 
afgestemd op de toegestane rijsnelheid, zodat het 
voor de toeschouwer lijkt alsof de exemplaren alle-
maal even ver uit elkaar staan.

Stedenbouwkundige Herman Zonderland vertelde 
over het Bomencarré van centrumeiland IJburg. 
Het centrumeiland wordt gebouwd volgens het 
rainproof-concept, waarbij overtollig regenwater 
niet via riolen wordt afgevoerd en de omgeving 
bestand wordt gemaakt tegen de steeds vaker 
voorkomende zware regenbuien. De bomen, 
geplant door de Nationale Bomenbank, bevinden 
zich op een vierkant plantvak, 5,5 meter boven 
NAP. Om ze van water te voorzien, wordt hemel-
water opgevangen en water vanaf het dak van de 
(nog te bouwen) naastgelegen school. 

Kunstenaar Michel Huisman toonde hoe steden-
bouwkundige veranderingen er door de jaren 
heen voor zorgden dat de ‘ziel’ uit het centrum van 
Heerlen verdween en het stationsgebied zich ont-
popte tot een grauw en onveilig gebied. Huisman 
ontwierp het nieuwe stationsgebied. Waar norma-
liter eerst de bebouwing en als laatste kostenpost 
het groen wordt begroot, besloot hij het ontwerp 
te benaderen als een symbiose tussen beide. Op 
één van de pleinen, het Maanplein, hebben TGS, 
de gemeente en Antea Group de groeiplaats van 
vijf honingbomen van Boomkwekerij Lappen 
voorbereid en ingericht. De exemplaren, elk 10.000 
kilo schoon aan de haak, staan op het dak van een 
supermarkt en maken gebruik van een waterma-
nagementsysteem dat water vasthoudt, irrigeert  
en eventueel overschot bij piekbuien rustig afvoert. 
De bomen werden met een kraan over de  
gebouwen getakeld. Interessant detail: met de 

Waar normaliter groen als 

laatste kostenpost wordt 

begroot, besloot Huisman 

het ontwerp te benaderen 

als een symbiose tussen 

groen en bebouwing

Henk Schuitemakers pitcht 'zijn' zevenzonenboom

Ingrid van Frankenhuyzen
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relatief grote kostenpost voor groen kon ook dit 
project rekenen op kritiek van de media. 

Het Bomencarré en Koelreuteria paniculata gingen 
er uiteindelijk met de titel Inspyratieproject en 
Inspyratieboom vandoor. Uit de tientallen ingezon-
den projecten, te bewonderen in de hal van het 
Inspyrium, koos Peter Derksen tevens twee projec-
ten waarmee de Stichting Nationale Boomfeestdag 
graag de samenwerking aangaat: het Centrum 
voor Natuur- en Milieu-educatie uit Amersfoort, 
omdat deze organisatie al veel doet om kinderen 
erbij te betrekken, en Woonlandschap de Leyhoeve 
bij Tilburg, dat zich goed leent om jong en oud bij 
elkaar te brengen.

Aan het einde van zijn presentatie nam Huisman 
het nog even op voor alle bomen, door zich te ver-
wonderen over het feit dat mensen er zo snel over 

klagen. ‘Dan zeggen ze: die boom moet weg, want 
ik heb last van de bladeren. Je vindt dat het besluit 
van jouw voorouders om die boom daar te planten 
overruled kan worden. Terwijl jij net op het feestje 
komt kijken!’ 

Het bracht hem een daverend applaus uit de 
zaal. Zoals gezegd, de aanwezigen op de Boom 
Inspyratie Dag hoeven niet overtuigd te worden 
van de waarde van bomen. Een groot deel van 
Nederland – helaas – nog wel. Dus zet hem op, die 
ambassadeurspet! 

Peter Spijker

Ambassadeurs Herman Zonderland (Bomencarré) en Wilfred Molenkamp (Koelreuteria)

Ton Hermanussen

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-7152
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Samen met de Nederlandse 
Bijenhoudersvereniging zijn de afgelopen jaren 
vele soorten uitgetest. Van deze lijst worden de 
beste soorten voor bijen geselecteerd. Met name 
alliums, krokussen, blauwe druiven, botanische 
tulpen en anemonen zijn toppers.

Natuurlijke overloop
Het is mogelijk om met voorjaarsbloeiende bollen 
vier tot vijf maanden kleur te brengen, van de eer-

ste voorjaarsbode, de krokus, tot aan de sieruien 
in de zomer. Het mooie is dat er een natuurlijke 
overloop is van de bloembollen naar de kruiden en 
dat de kruiden tot het einde van de zomer door-
bloeien. Zo is het mogelijk om de biodiversiteit in 
de openbare ruimte zeker acht maanden lang te 
verhogen, met een sortiment dat speciaal geselec-
teerd is op bijen en vlinders aantrekkende soorten. 

Stinzenbeplanting
Een aantal van de toegepaste soorten hoort in de 
zo genoemde stinzengroep, bollen die van ouds-
her bij landhuizen werden aangeplant en zich van 
daaruit verspreid hebben. Bij een juiste toepassing 
zijn deze soorten zeer geschikt voor verwildering 
en kunnen ze zich uitzaaien. Een voordeel is daar-
naast dat er minder gemaaid hoeft te worden op 
locaties waar het concept wordt toegepast en er zo 
kosten kunnen worden bespaard. 

Een- en meerjarig
In dit nieuwe concept is het mogelijk om een 
keuze te maken tussen een meerjarige natuurlijke 
vegetatie of het laten opkomen van eenjarige krui-
den, zoals klaprozen, door een lichte bewerking 
met wat zaaien.

Bloembollen 
gecombineerd 
met kruiden
JUB Holland boekt succesvolle resultaten 
met combimengsels

Bij bloemen in borders wordt vaak gedacht aan 

óf bollen, óf kruidenmengsels. maar het kan ook 

allebei. JUB Holland heeft het afgelopen jaar op 

verschillende locaties in Nederland bloembollen 

met kruiden gecombineerd en naar eigen zeg-

gen prachtige resultaten geboekt.

ADVERTORIAL

Er kan op kosten worden 

bespaard omdat er minder 

gemaaid hoeft te worden

Er is een natuurlijke  

overloop van bloembollen 

naar kruiden
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Volgens Weijtmans weten boseigenaren het bedrijf 
steeds weer te vinden. ‘Sommige bossen en lanen 
zijn al meerdere keren door ons gerooid, zoals op 
het eiland Nederhemert.’ De boomrooierij, die ooit 
startte met de inzet van een paard voor sleepwerk-
zaamheden, kent dan ook een lijvige geschiedenis. 
In 1962 haalde het bedrijf het Nieuwsblad van het 
Zuiden door in een dag tijd met de bijl langs de 
Bredaseweg in Tilburg 56 eikenbomen te rooien, 
een record. Inmiddels is Boomrooierij Weijtmans 
nationaal en internationaal actief en heeft het 
bedrijf meer dan 25 medewerkers in vaste dienst. 
Kees Weijtmans: ‘Naast goed opgeleide boomrooi-
ers, chauffeurs en machinisten beschikken we over 
negen European treeworkers en twee tree techni-
cians om te verzekeren dat elke rooi- en snoeiklus 
een honderd procent tevreden klant oplevert. 
Onze tree technicians voorzien onze klanten van 
goede adviezen voor het gewenste eindresultaat.’

Social return
Ook wat betreft maatschappelijk verantwoord 
ondernemen staat Boomrooierij Weijtmans zijn 
mannetje, vertelt Kees. ‘We werken samen met 
sw-bedrijven vanwege social return.’ Het bedrijf 
is de eerste boomrooierij in Nederland die de 
CO2-footprinttrede 3 behaalde. ‘De motoren van 
onze mobiele kranen en tractoren voldoen aan 
de Tier 3B-norm. Wij lopen voor op de wetgeving; 
het merendeel van onze voertuigen heeft reeds 
een Euro VI-motor en voor de inzet in de binnen-
stad beschikken wij over Euro VI-auto’s in Silent-
uitvoering.’

Innovatieve telescoopkraan
Uniek in de Benelux zijn de telescoopkranen van 
het bedrijf, vertelt Weijtmans. ‘Dit zijn doordachte 
en innovatieve boomrooimachines, waarmee we 
tot een hoogte van 32 meter takken kunnen vast-
pakken en afzagen. Op die manier kan één man de 
complete boom, in delen of in zijn geheel, zonder 
klimmers, veilig en gecontroleerd rooien. Zien is 
geloven!’ Momenteel heeft Boomrooierij Weijtmans 
alweer een vierde telescoopkraan in bestelling. 
‘We zijn nu actief met drie telescoopkranen in de 
gehele Benelux en Duitsland. Onlangs waren we 
met deze kraan en onze nieuwste Euro 6 Silent-
vrachtwagen ook aanwezig op de Boom Inspyratie 
Dag.’ Kees Weijtmans noemt de telescoopkraan een 
‘unieke kraan’, die alleen Weijtmans in het wagen-
park heeft. ‘Het is een zeer veilige en effectieve 
kraan, die al door één man bediend kan worden. 
De personeelskosten blijven dus laag. Daarnaast 
is het ook prettig dat de telescoopkraan gewoon 
de snelweg op mag. Bij werkzaamheden is er geen 
oplader nodig, wat de kosten ook weer drukt.’

Nieuwste inzichten en werkmethoden
Daarnaast heeft de boomrooierij een nieuwe 
vrachtwagen toegevoegd aan zijn wagenpark: de 
Euro VI-vrachtwagen. Deze heeft een grote capaci-
teit, wel tachtig kubieke meter. ‘Ook heeft hij een 
zeer stille motor met een minimale uitstoot van 
schadelijke stoffen.’ 

Het duurzame karakter van het bedrijf Weijtmans 
komt daarnaast tot uiting in de investeringen in 
een economische toekomst, de biobased economy. 
‘Zo leveren we onder andere houtchips aan lokale 
centrales voor de ontwikkeling van groene pro-
ducten.’ Tot slot is Boomrooierij Weijtmans een 
SBB-gecertificeerd opleidingsbedrijf en doet het 
er alles aan om de juiste certificeringen te verkrij-
gen, vertelt Kees Weijtmans. ‘We zijn Erbo-erkend, 
VCA**-, NEN-, ISO 9001-, PEFC-, FSC- en Groenkeur-
gecertificeerd. We blijven graag op de hoogte van 
de nieuwste inzichten en werkmethoden.’ 

Het succes van boomrooierij Weijtmans rust dan 
ook niet alleen op een rijk verleden, benadrukt 
Kees Weijtmans. ‘We blijven ons ontwikkelen, zodat 
we de toekomst met vertrouwen tegemoet kun-
nen zien.’

Weijtmans geeft innovatie en 
vakmanschap vervolg met telescoopkraan

Boomrooierij Weijtmans is sinds mensenheuge-

nis een begrip in de bomenbranche. Niet geheel 

onlogisch: al vanaf 1800 is de familie Weijtmans 

actief in het rooien van bomen. zes genera-

ties hebben de boomrooierij inmiddels groot 

gemaakt. Directeur kees Weijtmans: ‘vakman-

schap en betrouwbaarheid zijn de basis van ons 

familiebedrijf.’

Auteur: Guus van Rijswijck
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Bijzondere boom
Het gebied rond het Amstelstation gaat de 
komende jaren volledig op de schop. Bomen die in 
de weg staan, moeten hiervoor in de regel wijken 
en worden omgezaagd. Voor bijzondere exem-
plaren wordt onderzocht of deze inpasbaar zijn of 
verplant kunnen worden. In het gebied rond het 
Amstelstation bleek een aantal bijzondere bomen 
te staan, onder andere twee monumentale trom-
petbomen (uiteindelijk verplant naar het nabij-
gelegen Pocketpark) en een mammoetboom. De 

mammoetboom, ook wel reuzensequoia genoemd, 
is een van de grootste en zwaarste bomen ter 
wereld. In Amerika komen mammoetbomen voor 
van 80 meter hoog en met een stamomvang van 
30 meter. Daar doen ze echter duizenden jaren 
over. De leeftijd van de oudste mammoetboom 
wordt geschat op 3200 jaar. Mammoetbomen in 
Europa zijn voorlopig kleiner. Deze bomen zijn pas 
in de tweede helft van de 19e eeuw ingevoerd en 
worden met name aangeplant als solitaire boom. 
Daarom is dit met recht een boom om te behou-

den. Inpassen in de nieuwe situatie bleek niet 
mogelijk, verplanten wel.

voorbereiding
Reeds in 2011 werd er onderzoek gedaan naar de 
bomen rond het Amstelstation. Door de economi-
sche crisis werden de bouwplannen rondom het 
station echter tijdelijk opgeschort. In 2014 werden 
de plannen weer opgestart. In 2016 kwam de ver-
planting van de mammoetboom in zicht. Eind mei 
2016 werd de boom in opdracht van de gemeente 

Mammoetboom Amstelstation 
krijgt een nieuw leven op de 
Nieuwe Ooster
De bomencollectie van de Nieuwe Ooster heeft een nieuwe aanwinst. Op een mooie plek centraal in het park is een reeds oude mammoetboom 

(Sequoiadendron giganteum) geplant. De boom is afkomstig van het Amstelstation, waar hij jarenlang, vanaf de rotonde voor de ingang van het station, 

alle reizigers aan zich voorbij zag trekken. Hij moest wijken voor een reconstructie, maar heeft op Arboretum de Nieuwe Ooster een tweede leven 

gekregen. Daarvoor moest hij wel een hele reis afleggen. 
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Amsterdam door de Nationale Bomenbank voorbe-
reid op verplanting. Hierbij wordt de toekomstige 
verplantkluit geprepareerd, door deze voorzichtig 
rond te graven en de wortels netjes te amputeren. 
De boom wordt gesnoeid en er worden voedings-
stoffen toegediend in de kluit. Omdat de boom 
wortels en hiermee opnamecapaciteit verliest, 
wordt er een gietrand geplaatst om de boom 
water te kunnen geven in droge perioden. Door 
deze voorbereiding kan de boom alvast nieuwe 
haarwortels aanmaken, zodat hij gemakkelijker 
aanslaat op de nieuwe plek. Tijdens het groeisei-
zoen van 2016 werd nazorg uitgevoerd; de groei 
van de boom werd geïnspecteerd.

Nieuwe plek
Wanneer een boom verplant moet worden, is 
altijd de grote vraag: waar gaat de boom naartoe? 
Natuurlijk naar een plek waar de boom zich thuis 
kan voelen en waar hij nog jaren ongestoord 
verder kan groeien. Een mammoetboom van 
40 jaar is immers nog lang niet volwassen. Het 
Ingenieursbureau Amsterdam ging op zoek naar 
een geschikte plaats en kwam uit op een bijzon-
dere plek voor een bijzondere boom: Arboretum 
de Nieuwe Ooster. De boom was weliswaar nog 
niet volwassen, maar groot was hij wel. Dit bete-
kende dat de nieuwe plek bereikbaar moest zijn 
voor zwaar materieel. Na verschillende locaties te 
hebben verkend, werd uiteindelijk gekozen voor 
een mooie open plek aan het einde van de ‘laan 
naar de hemel’. Een goede standplaats is de sleutel 
tot verplantsucces; daarom werd deze nog extra 
verrijkt met bomengrond.

verplanten
Op donderdag 23 februari 2017 was het zover. De 
Nationale Bomenbank startte met de verplanting, 
die twee dagen zou duren, omdat de boom in ver-

band met tramleidingen ‘s nachts getransporteerd 
moest worden. Met een telescoopkraan werd de 
boom volgens de traditionele verplantmethode 
gecontroleerd en zorgvuldig uit de grond getild. 
Vervolgens werd de boom op een dieplader 
gelegd. De kluit werd afgezeild en de boom inge-
bonden voor transport. Dat was nodig omdat de 
boom niet alleen tramleidingen moest passeren, 
maar ook de brug van de Hugo de Vrieslaan. Nog 
even werd het spannend door een naderende 
storm, maar alles was op tijd klaar. Na het nachte-
lijke transport werd de boom op vrijdag 24 februari 
definitief geplant op zijn nieuwe thuisplek op de 
Nieuwe Ooster. 

Toekomst
De mammoetboom heeft nu één groeiseizoen 
doorstaan en is ondanks de extreme weersomstan-
digheden goed aangeslagen. De eerste drie jaar 
krijgt hij nog aandacht van het nazorgteam van de 
Nationale Bomenbank en van de medewerkers van 
de Nieuwe Ooster. Daarna zal hij op eigen kracht 
verder uitgroeien. Aan de ‘laan naar de hemel’ 
krijgt de mammoetboom immers alle tijd en 
ruimte om zijn groeireis naar de hemel ongestoord 
te kunnen voortzetten. 

ADVERTORIAL
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voedingsstoffen 

toegediend in de kluit

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-7155
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Op maandag 6 november is het onlangs verschenen ‘Het Grote Populierenboek’ aangeboden aan Wim van de Donk, commissaris van de Koning van de 

provincie Noord-Brabant en Johan van den Hout, gedeputeerde Natuur en Milieu. 

Auteur: Nino Stuivenberg

Vakblad Boomzorg 
presenteert 
Het Grote Populierenboek

V.l.n.r.: Wim van de Donk (commissaris van de Koning van de provincie Noord-Brabant),  
Johan van den Hout (gedeputeerde Natuur en Milieu),  Hein van Iersel (samensteller van ‘Het Grote 
Populierenboek’), Job Wittens (Peppelhout) en Frits Bévort (voorzitter van de Brabantse Populieren Vereniging).
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Het acht hoofdstukken tellende populierenboek, 
dat begint met een voorwoord van Van de Donk, 
bevat informatie over alle soorten populieren die 
voor de bosbouw en openbare groen belangrijk 
zijn. Alle aspecten van de populier komen aan bod, 
variërend van de dendrologie en ecologie tot de 
kunst en cultuur van de populier. De inhoudelijke 
hoofdstukken worden afgewisseld met een breed 
scala aan portretten: meer dan twintig populie-
renliefhebbers doen hun verhaal in Het Grote 
Populierenboek.

Opleving
Het Grote Populierenboek verschijnt op een 
belangrijk moment; het zijn namelijk barre tijden 
voor de populier. In de hoogtijdagen, de jaren 
zestig en zeventig, werden ieder jaar honderddui-
zenden nieuwe populieren gekweekt en geplant. 
Populieren vormden jarenlang een belang-
rijke bron van inkomsten voor de houtindustrie. 
Inmiddels is het aantal gekweekte populieren 
afgenomen tot enkele tienduizenden. Een fractie 
dus van wat ooit werd geplant, al is er sinds enkele 
jaren een kleine opleving te bespeuren in de waar-

dering van de populier. Er liggen nieuwe kansen in 
het verschiet voor de oude cultuurboom. 
Populiereneconomie
Het is daarbij belangrijk om vanuit nieuwe verdien-
modellen naar de populier te kijken. Een bijzonder 
voorbeeld daarvan is het nieuwe merk Peppelhout, 
dat kwaliteitshout voor de bouw- en interieursec-
tor aanbiedt. Het is zaak om weer naar de populier 
te gaan kijken als productieboom, want het bij-
zondere van populieren is dat ze vaak al na 30 jaar 
kaprijp zijn. Op die manier kan er zelfs toegewerkt 
worden naar een populiereneconomie, zodat het 
voor terreinbeheerders weer loont om populieren 
aan te planten. Het Grote Populierenboek hoopt 
een bijdrage te leveren aan deze wederopstanding. 

ACTUEEL2 min. leestijd

Over Het GrOte POPuliereNBOeK
Het Grote Populierenboek kwam tot stand 
dankzij giften, bijdrages en medewerking van 
de Brabantse Populieren Vereniging, gemeen-
te Meierijstad, Boomrooierij Weijtmans en 
de Marggraff Stichting. Het boek is samen-
gesteld door Hein van Iersel, zelf een zoon 
van een bekende populierenkweker. Het 
Grote Populierenboek wordt uitgegeven door 
NWST NeWSTories, dat bekend is van de vak-
tijdschriften Boom in Business, Boomzorg en 
Stad+Groen. Het boek is per direct verkrijg-
baar. Het boek kan besteld worden door een 
mail te sturen naar lieke@nwst.nl

Prijs: 19,95 euro
iSBN/eAN: 978-90-79720-20-0

Het Grote Populierenboek 

verschijnt op een 

belangrijk moment

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-7156

Het Grote Populierenboek bestelt 
u via lieke@nwst.nl 

Het Grote Populierenboek 

Het Grote 

Populierenboek 
Nieuwe kansen voor een oude cultuurboom 

Geert van Duinhoven, Wim Huijser, Santi Raats, Jaap Smit, Bas Visser

Henk Vlug en Hein van Iersel (samensteller)

€19,95incl. verzendkosten
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Kees Weijtmans van Boomrooierij Weijtmans ziet het op veel plaatsen: kaprijpe populieren, die enorm veel risico’s gaan opleveren en in de toekomst 

veel onderhoud zullen kosten. Weijtmans: ‘De populieren zijn vooral door hun leeftijd kaprijp en moeten toch een keer vervangen worden. Mede door 

hittestress laten ze snel hun takken vallen. De politiek roert zich echter niet. Dat is op zijn minst vreemd: er moeten kennelijk eerst ongelukken 

gebeuren voordat deze gevaren langs de weg worden gerooid.’ 

‘Er staan duizenden 
kaprijpe populieren in 
de openbare ruimte’
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Be social 
Scan of ga naar:  

www.Boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-7157
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Postadres
Postbus 28, 8075 ZG Elspeet
Bezoekadres
Weideweg 11, 8075 PE Elspeet

T +31 577 49 2403
F +31 577 43 2545
E info@vandennagel.nl
I www.vandennagel.nl

Van den Nagel
Uw partner in stedelijk bosbeheer

Door onze jarenlange ervaring en vakkundige werkwijze zijn wij bij uitstek 

uw betrouwbare partner voor het beheer van uw bomen in de openbare 

ruimte. Wij hechten veel waarde aan gezond en verantwoord boombeheer 

en zijn dan ook gecertificeerd met zowel het FSC- als het PEFC-keurmerk.

 

Wij kunnen overheden volledig ontzorgen, of ondersteuning bieden 

binnen een project voor derden.  In beide gevallen hebben we alle kennis 

en expertise in huis. Bij Van den Nagel hebben uw bomen meerwaarde.

THE WEED CONTROL COMPANY

Harry Kloosterman, eigenaar van Weed Free Service over Heatweeds Invasieve Soorten Reductie Programma: 
“Wij gebruikten als eerste in Nederland het ISRP programma, voor het monitoren en beheersen van invasieve exoten. Wij zijn erg 
tevreden, door onder andere de gebruiksvriendelijkheid van het programma, de tijdwinst en de professionele terugkoppeling 
naar het personeel. Het programma is zo ingericht dat ook de klant eigenlijk real time mee kan kijken, dat is natuurlijk perfect. 
Inmiddels zijn alle medewerkers van Weed Free Service door Heatweed getraind en gecertificeerd om met ISRP op grote schaal 
invasieve exoten te beheren.”

IS NU HEATWEED TECHNOLOGIES

Vraag onze ISRP specialisten voor meer informatie: 
h.hiddema@heatweed.com|invasivespeciesreduction.com
mail@heatweed.com|heatweed.com

NIEUW: Het Invasieve Soorten Reductie Programma is een web-based management syteem 
welke u direct toegang geeft tot (wetenschappelijk) bewezen methoden per plantensoort, 
om invasieve soorten te beheersen en in aantal gevallen  uit te roeien. 
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Binnen de systematische indeling van het Regnum Vegetabile – het Plantenrijk – behoort het geslacht Castanea tot de orde van de Fagales en 

daarbinnen tot de familie van de Fagaceae of Cupuliferae, de napjes of bekerdragers (cupula = beker). Bij Castanea ligt de eetbare vrucht op de bodem 

van de cupula, die verder gevormd wordt door het vruchtomhulsel, dat uitgroeit tot een gesloten, zeer stekelige bolronde bolster met daarin de grote 

zaden. Cupula wordt ook gebruikt als benaming voor de koepel van een basiliek, een grote  r.-k. kerk, waarin het altaar onder deze koepel staat. De 

familie Fagaceae bestaat dus uit eenhuizige, nootvruchtdragende katjesdragers met eenslachtige bloemen in de hoedanigheid van katjes. vooral de 

manlijke katjes van deze species zijn zeer opvallend en verschijnen na de bladontluiking. De boom bezit dus manlijke en vrouwelijke katjes. De grote 

vruchten van Castanea worden met name in zuidelijke landen vers gepoft en vaak in kraampjes warm verkocht als tamme kastanjes, bijvoorbeeld rond 

kerst. er zijn elf soorten Castanea, alle van nature voorkomend op het noordelijk halfrond, in de gematigde tot subtropische gebieden in 

Noord-Amerika en Canada, Zuid- en Zuidoost-europa, Klein-Azië, een smalle strook van Noord-Afrika, tot in het verre Oosten en Japan. Andere 

geslachten binnen deze familie zijn o.a. Quercus, maar ook Fagus, Nothofagus en de voor de meeste stervelingen onder ons onbekende geslachten 

Castanopsis, Lithocarpus en Pasania. 

Auteur: Jan P. Mauritz VRT

Er zijn elf soorten Castanea, alle van nature voorkomend op het 

noordelijk halfrond Castanea crenata blad en bloeiwijze

Het geslacht Castanea, 
de eetbare kastanje

the Force be …
De kracht zit in de herhaling, waarde lezers. Zoals 
al eerder in dit feuilleton beschreven, besteedt 
uw schrijver wederom een aantal woorden aan de 
nomenclatuur, oftewel de naamgeving. De aanlei-
ding hiertoe is dat ondergetekende de afgelopen 

weken een viertal vakinhoudelijke studiedagen 
over bomen heb bijgewoond. Naast plezierige ont-
moetingen met vakgenoten was er ook verwonde-
ring, ongeloof en zelfs verbijstering over de onzin 
en onkunde die daar tijdens de gesprekken, maar 
soms ook vanaf het podium verkondigd werden. 

Alleen al de discussie over de naamgeving: in het 
Latijn of met de lokale benaming, die in Friesland 
weer anders is dan in Limburg, wat die naam toch 
in vredesnaam betekent, allerlei lezingen daar-
over, gelegenheidsredeneringen, etc.  ‘Zo waarde 
lezers, uw schrijver heeft hopelijk uw onverdeelde 
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SORTIMENT

aandacht.’ Geslachtsnamen en ook soortnamen 
van bomen zijn zelfstandige naamwoorden en 
die kunnen manlijk, vrouwelijk of onzijdig zijn. In 
het Latijn zijn ze goed herkenbaar. Alle namen die 
eindigen op -us zijn manlijk. Vrouwelijk zijn bijna 
alle geslachts- en soortnamen die eindigen op -a, 
-is en -e, met uitzondering van de geslachtsnamen 
die uit het Grieks afkomstig zijn. Onzijdig zijn alle 
namen die eindigen op -um. Het geslacht Castanea 
is dus vrouwelijk; daarom zijn het haar soorten en 
haar cv’s.

Kenmerken
De geslachtnaam Castanea dankt de species aan 
de Griekse naam kastanos voor de boom waar-
van de vruchten ca. 400 jaar voor Chr. door de 
Griekse veldheer Xenophon aangetroffen werden 
in Armenië. Daar werden deze vruchten door de 
plaatselijke bevolking kasteni genoemd en tot meel 
vermalen om er brood van te bakken. Voor vreem-
de legers, ver van huis en haard en aangewezen op 
het voedsel in de veroverde gebieden, was dit een 
belangrijke ontdekking. Griekse soldaten namen 
deze waardevolle en voedselrijke vruchten mee 
naar huis. Daar heeft de ‘vader van de plantkunde’, 
de botanicus en filosoof Theophrastus van Eresus, 
de boom en de vruchten ervan omstreeks 320 
voor Chr. beschreven in zijn ‘Causis Plantarum’. De 
bekendste soort van het geslacht, voor hele volks-
stammen de enige bekende soort, is sativa. Dat 
betekent door de mens gecultiveerd, gekweekt, 
vandaar de Nederlandse naam voor de Europese 
species: Castanea sativa. De verzamelnaam ‘eetbare 
kastanje’ valt voor het gehele geslacht Castanea te 
prefereren, daar alle species eetbaar zijn. Dit mag 
u overigens weer gauw vergeten, waarde lezers, 
want dit soort plaatselijke namen leidt tot niets, 
alleen teleurstelling.
Uit het bovenstaande blijkt wel dat het geslacht 
Castanea botanisch op geen enkele wijze verwant 
is aan het geslacht Aesculus van de familie van de 
Hippocastanaceae, de paardenkastanje. Zo moeilijk 
is dat niet; u kunt het zelf zien: de kroonvorm, de 
stamschors, het blad, de bloeiwijze enz. zijn com-
pleet anders. Andere morfologische kenmerken 
zijn iets minder significant, maar toch: de vrucht-
bolsters zijn anders, de vruchten zijn anders etc. 
In de natuurlijke verspreidingsgebieden van de 
verschillende species behoren zij al eeuwen tot de 
belangrijke voedselproducenten, waarbij de vruch-
ten vermalen worden tot meel, om daar allerlei 
meelspijzen mee te maken. De vruchtdracht, de 
grootte en de smaak van de vruchten verschillen 
per soort. Verschillende soorten zijn door de mens 
verder geselecteerd om een hogere productie per 
boom en grotere zaden te krijgen. En dat is niet 

van eergisteren; dat is al eeuwen zo. In de Oudheid 
waren er al gaarden van aangeplant. 
Eetbare kastanjes komen vooral voor in de war-
mere regionen van hun verspreidingsgebieden. 
De ene soort heeft een heel klein en geïsoleerd 
natuurlijk verspreidingsgebied, de andere heeft 
juist een heel groot gebied, maar alle species vra-
gen een warme, vruchtbare grond op berghellin-
gen, in bergdalen of op hogere gronden van grote 
riviervalleien en in smallere beekdalen.

Morfologische kenmerken
Castanea is een geslacht van bladverliezende 
bomen en heel grote struiken of meerstammige 
bomen.
De maat varieert van meer dan 30 meter hoog 
(Castanea dentata) tot een maatje onder de 8-9 
meter (Castanea pumila). ‘Onze’ sativa zit er een 
beetje tussenin. De betekenis van de soortnamen 
mag u deze keer eens zelf opzoeken, waarde lezers.
De grote makkers vormen geweldige, onregel-
matig vertakte en breed spreidende kronen. Op 
een vrij korte en gigantische stam staan enkele 
zeer imposante opgaande gesteltakken, die de 
kroontakken dragen. De kleinere makkers zijn 
vrijwel altijd meerstammig en hebben een breed 
spreidende struikachtig kroonvorm met veel wor-
teluitlopers.
De stamschors van de meeste jonge bomen is in 
hun jonkheid glad en bruin tot bruingeel van kleur. 
De oudere species dragen zowel op de stam als op 
de gesteltakken eikachtige schors met lange verti-
cale schorsspleten, met zware schorsrillen, ruw en 
grijs tot grijsbruin van kleur. 
De boom heeft een zeer markant aanzien; het 

meest in het oog lopende kenmerk is dat oudere 
bomen sterk om hun eigen lengte-as draaien, 
waardoor de verticale diepe schorsspleten en 
zware schorsrillen om de boom meedraaien met 
een slag van 180 graden en meer.
De jonge takken en twijgen blijven glad en rond, 
aan de top wat kantig, en zijn roodbruin of geel-
bruin van kleur, met lichte lenticellen. De knoppen 
zijn rond, kort en bruin van kleur, soms ook spits 
eivormig met twee, sporadisch drie knopschubben. 
Ze staan op een verhoogd bladkussen, vlak boven 
het bladmerk, waar drie groepen vaatbundelmer-
ken in zitten. De meeste species hebben een zwaar 
en dichtvertakt wortelgestel, meestal met een 
penwortel, die zich snel vertakt in diepgaande en 
zware zijwortels.
De bladeren van alle Castanea-species hebben een 
sterke gelijkenis; de onderlinge verschillen zijn niet 
heel groot. Toch bijzonder, dat species die duizen-
den kilometers bij elkaar vandaan leven, zo veel op 
elkaar lijken. 
De bladstand van alle makkers is afwisselend en 
bestaat uit twee rijen langs de twijg. Het blad is, 
afhankelijk van de soort, langwerpig tot smal ovaal 
van vorm, vrij lang, van ca. 8 tot 22 cm, met veel 
paren evenwijdig lopende bladnerven en een 
korte, stevige bladsteel. De bladrand is opvallend 
scherp en bochtig getand met sikkelvormige tan-
den, maar bij andere species juist weer dubbelge-
zaagd. De bladtop is altijd spits en langer of korter 
toegespitst en de bladvoet is afgerond tot wigvor-
mig. Het bladoppervlak is diep glanzend groen, 
leerachtig met een lichtergroene onderzijde, 
meestal kaal of korte tijd behaard, en daarna kaal 
met uitspringende nerven aan de bladonderzijde. 

14 min. leestijd

Een Jopper
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Castanea is eenhuizig met eenslachtige bloemen in 
de vorm van katjes. Vraagt toch geen uitgebreide 
uitleg, dat eenhuizigheid en eenslachtigheid? 
Anders even stiekem bellen met JP voor een privé-
les botanie. 

De bloeiwijzen verschijnen geruime tijd na de 
bladontwikkeling, zo in de tweede helft van juni-
juli. De bloeitijd is sterk afhankelijk van de klimaat-
regio waarin de boom zich bevindt.
De katjes zijn 12 tot wel 20 cm lang en rechtop-
staand in de bladoksels op de jonge scheuten. Als 
regel staan midden in de kroon de vrouwelijke en 
manlijke bloemen op één katje, waarbij de dames 
aan de voet van de overwegend manlijke bloem-
pjes zitten. Lager in de boom staan vrijwel uitslui-
tend manlijke bloemen in katjes bijeen; hoger in 
de boom staan óf uitsluitend vrouwelijke, óf man-
lijke katjes. De manlijke bloempjes zitten met 6 à 7 
bijeen en elk bloemetje heeft een klein bloemdek 
met acht tot twintig meeldraden. De vrouwelijke 
bloempjes worden gevormd door een groene, 
schubbige cupula, waarbinnen doorgaans drie 
bloempjes liggen, elk met een zesdelig bloemdek 
en een zesdelige stempel. Alle Castanea’s bloeien 
beekgeel tot gelig wit, maar de massale bloei met 
de 12 tot 22 cm lange katjes geeft de boom een 
schitterende uitstraling. De vruchten van deze 
species zijn nootvruchten, omgeven door een 
harde leerachtige schaal, die aan de binnenzijde 
dicht viltig behaard is. Het gelig-witte zaad zelf, de 
eetbare vrucht, heeft een hersenachtig gegroefd 
oppervlak. De glanzend bruine kastanjevruchten 
zijn doorgaans wat breder dan dat ze lang zijn en 
zijn aan één zijde afgeplat of samengedrukt, omdat 
er meestal twee vruchten in een bolster zitten, 
zoals bij sativa. De species crenata en dentata heb-
ben twee tot drie vruchten; pumila heeft er slechts 
één in een bolster zitten. De vruchten hebben een 
korte scherpe punt en de doorsnede varieert per 

soort van 10-15 mm tot 25-30 mm. De bolsters zijn 
bijna ronde, hardgroene vruchtomhulsels, geheel 
dicht bezet met lange, dunne priemvormige ste-
kels, een soort groene zee-egel.
Bij rijping in oktober-november barst deze bolster 
open in twee of vier kleppen, waarbij de zaden 
vrijkomen. Aan de basis van de glanzend bruine 
vrucht zit een grijze vlek. Dit is de ‘navel’ van de 
vrucht, waarmee de vrucht aan de vruchtbeker 
vergroeid was en gevoed werd vanuit het vrucht-
beginsel. Mooi, hè, die natuur?

Het sortiment
Zoals reeds gemeld, bestaat het geslacht Castanea 
uit elf soorten, twee  hybriden, één var. en zeven-
tien cv’s. Uw schrijver zal er een aantal aan u 
voorstellen die hij de moeite waard vindt, boom-
vormende species, zoals altijd in alfabetische 
volgorde.

Castanea crenata
De Nederlandse naam van deze makker is Japanse 
kastanje. De boom komt van nature voor in Japan. 
Hé, hé JP, wat een constatering, dat hadden we zelf 
ook kunnen bedenken. Een waarheid als een koe, 
waarde vrienden, maar de boom komt ook al eeu-
wen voor in Zuid-Korea, en dat is niet algemeen 
bekend. De boom is daar namelijk verwilderd, 
waarschijnlijk nadat hij daar omstreeks 1530 door 
westerse kooplieden terechtgekomen is vanuit 
Japan. 

Het is een middelgrote boom met een meestal 
meerstammige, breed spreidende en grillige kroon. 
De makker wordt 10-12 meter hoog en breed en 
heeft in Japan grote waarde vanwege de winning 
van de smakelijke vruchten, die ook naar Europa 
en Amerika uitgevoerd worden. De vraag is groter 
dan het aanbod, waardoor de prijzen van deze 
vruchten de pan uit rijzen. 
De soortnaam crenata betekent ‘gekarteld’ of 
‘gekerfd’ en slaat op de vorm van de bladrand.
De boom vormt een grillige kroon, gedragen door 
meerdere gesteltakken. De stamschors is minder 
aansprekend dan van de meeste species en minder 
diep gegroefd. De torsing in de stam is wel goed 
zichtbaar. De jonge twijgen zijn zacht en behaard 
en geelbruin van kleur. Het blad is lang eivormig 
tot ovaal lancetvormig, 8 tot 16 cm lang en 3 tot 
4 cm breed, leerachtig en dik, met een korte blad-
steel en donzig behaard, met een toegespitste 
bladtop en een hartvormige bladvoet. De bladrand 
is ondiep getand met korte scherpe tanden tot 
gekerfd/gezaagd. De term ‘gekerfd’ is in dit feuil-
leton nog niet vaak gebruikt en betekent: onregel-
matig, ondiep gegroefd met scherpe randjes. 
Het bladoppervlak is glanzend diep donkergroen 
aan de bovenzijde, lichter aan de onderzijde en 
langs de nerven kort en donzig behaard. 
Vanwege de hoge resistentie tegen kastanjekanker 
werd de boom ook als vruchtboom ingevoerd, 
omstreeks 1876 in Amerika en in 1895 in Engeland. 
De boom werd en wordt ook nog altijd in 

Castanea sativa volwassen species.

Geslachtsnamen en ook 

soortnamen van bomen zijn 

zelfstandige naamwoorden 

en die kunnen manlijk, 

vrouwelijk of onzijdig zijn
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kruisingsprogramma’s toegepast. In Italië staan 
hele plantages van deze makkers, nadat de lokale 
Castanea sativa verwoest was door de genoemde 
kastanjekanker met de mooie naam Endothia 
parasitica, een zeer agressieve en dodelijke zwam 
uit Noord-Amerika, die in de arealen van Castanea 
aldaar en later in Europa honderdduizenden 
bomen gedood heeft.

Castanea dentata
Dit is de belangrijkste eetbare kastanje van Noord-
Amerika en een smalle strook in het westelijk 
merengebied van Ontario in Canada. De boom 
komt van nature voor in een groot gebied aan de 
oostkust, in de staten Mississippi, Pennsylvanië en 
New York. De grote arealen van deze schitterende 
bomen zijn sinds 1904 helaas ten onder gegaan 
aan chestnut blight, kastanjekanker. De species is 
rond 1800 via Duitsland ingevoerd in Europa. Na 
al deze treurnis is er toch nog een lichtpuntje. De 
genoemde ziekte wordt door de wind verspreid 
en komt de gezonde boom in via wonden in de 
stam en takken. In Nederland staan gelukkig geen 
boomgaarden met eetbare kastanjes, dus de kans 
op aantasting met kastanjekanker is minimaal. 
Gelukkig maar; in dit geval is de uitspraak ‘onbe-
kend is onbemind’ een zegen. Het zijn namelijk 
fantastische bomen, die Amerikaanse kastanjes. In 
het natuurlijk verspreidingsgebied wordt de boom 
meer dan 30 meter hoog; minus de 25%-regel 
van JP wordt dat ruim 20 meter in Europa, en dat 
redden ze alleen in de warmere klimaatzone van 

Zuidoost-Europa, in de buurt van de Kaukasus 
en de Zwarte Zee. Ja, ook daar staan deze grote 
bomen, meegenomen door Russische bomenzoe-
kers in opdracht van de dynastie van de tsaren, 
die de bomen in hun botanische tuinen en paleis-
tuinen lieten aanplanten en het schitterende hout 
van deze boom gebruikten voor allerlei meubels, 
fineerwerk en kunstvoorwerpen.
De boom krijgt een grillige ovale tot eironde kroon 
op een machtige stam en zware gesteltakken.
Ook hier is door de schitterende schorsformaties 
op de stam die bijzondere draaiing van de stam 
om zijn lengte-as goed te zien. Adembenemend 
mooi!
De jonge scheuten van deze makker zijn korte tijd 
bezet met donzige beharing of stofachtige schil-
fertjes, die later in het seizoen verdwijnen. Deze 
twijgen zijn olijfgroen van kleur. Het blad is lang-
werpig lancetvormig, 12 tot 24 cm lang en 4 tot 6 
cm breed, met een lang toegespitste top, vaak met 
een gebogen punt en een wigvormige bladvoet. 
De bladrand is zeer grof gezaagd met omhoog 
gebogen tanden. Bijzonder is dat deze bladrand 
aan de bladbasis gaaf is. De bladeren hangen aan 
de twijgen en zijn dofgroen van kleur; de onder-
zijde is lichter van kleur en onbehaard.
De manlijke katjes zijn 12 tot wel 20 cm lang en 
rechtopstaand in de bladoksels op de jonge scheu-
ten. Als regel staan midden in de kroon de vrouwe-
lijke en manlijke bloemen op één katje, waarbij de 
dames aan de voet van de overwegend manlijke 
bloempjes zitten. Verdere info staat onder het 

kopje ‘morfologische kenmerken’. De vruchtbolster 
is tot 5 cm breed en zeer rijk en sterk gestekeld 
met lange, dunne stekels.
Elke bolster bevat twee tot drie noten, vrij groot, 
ca. 2 cm breed en lang toegespitst. De middelste 
van de drie is zelfs aan twee kanten afgeplat en zit 
klem tussen haar zeer smakelijke zusjes. Ja zeker, 
het zijn dames, want de soortnaam eindigt op een 
a; dus vrouwelijk en dus ‘haar zusjes. Wat is het 
toch kinderlijk eenvoudig die botanie!’
Zoals boven al deels beschreven, wordt Castanea-
hout gebruikt voor meubels en sier- en kunstvoor-
werpen. Vanwege de hoogwaardige duurzaamheid 
en weerstand tegen rotting wordt het hout, zonder 
conserveringsmiddelen, ook gebruikt voor allerlei 
toepassingen zoals palen, bruggen, deurposten en 
hekwerken, in Amerika zelfs als elektriciteits- en 
telefoonpalen en als spoorbielzen.
Zowel in Amerika als in Europa wordt het hout 
ook veel toegepast voor de fabricage van houten 
vaten, o.a. voor het rijpen van bijzondere ‘limona-
des’ zoals wijn, port en whisky. De betekenis van  
de soortnaam dentata mag u zelf opzoeken.

Castanea henryi
Deze Chinese species is gevonden door de Ierse 
botanicus Augustine Henry(1857-1930), tijdens een 
van zijn reizen door China in opdracht van Kew 
Gardens in Engeland. Deze bijzondere mens heeft 
heel veel nieuwe planten naar Europa verzonden, 
te veel om op te noemen. Tilia henryana is er één 
van.
Voor de verdere beschrijving van deze species geef 
ik graag het woord aan één van de grootmeesters 
van de botanie:

Charles Sprague Sargent wrote a botanical descrip-
tion of this chestnut tree in his Plantae Wilsonianae in 
1917. He also revised the taxonomy to the name that 
we still use today. 
‘This very distinct species is distributed from the 
neighborhood of the city of Ningpo through the val-
ley of the Yangtsze River as far west as Mount Omei. 
On the mountains of western Hupeh and of eastern 
Szechuan it is common in woods. This chestnut grows 
to a larger size than any other Chinese species and 
trees from 20 to 25 meters [66 to 82 feet] tall with 
trunks from 1 to 3 meters [3.3 to 9.8 feet] are com-
mon. Occasionally trees 30 meters [98.4 feet] tall and 
5 meters [16.4 feet] in girth of trunk are met with. The 
leaves are green on both surfaces and entirely gla-
brous except for a few appressed hairs on the undersi-
de of the primary and secondary veins. The leaves are 
without lepidote glands except on the upper surface 
of the very young leaves, from which they disappear 
very early. Although variable in size the leaves are 

Castanea sativa 'Albomarginata'.
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very characteristic; they are always caudate-acumi-
nate and broadest below or at the middle, and the 
secondary veins are projected in long aristate points. 
The shoots are dark-colored and quite glabrous and 
the winter-buds are brownish, short, broadly ovoid, 
obtuse or subacute and are glabrous or nearly so. 

The styles vary in number from 6 to 9, and the fruit 
may be solitary or two or three on a short spike. The 
spines of the ripe involucre are sparsely villose. All 
the fruits we have seen contain a solitary nut, but it 
is probable that occasionally two occur, as they do in 
the American C. pumila.’ 

Na deze verheffende beschrijving van de species 
Castanea henryi vervolgen wij dit deel van het feuil-
leton met de bekendste soort, voor velen de enig 
bekende soort van de eetbare kastanje:

Castanea sativa
Deze species komt al sinds de oudheid voor in 
Zuid- en Zuidoost-Europa, Klein-Azië en delen van 
Noord-Afrika, waar Castanea sativa een belangrijke 
woud- en bosboom is, van Portugal tot diep in 
Armenië en van Tunesië in noordelijke richting tot 
aan de lijn Lyon en dan oostelijk.

Daarnaast is de boom in genoemde gebieden een 
groot leverancier van eetbare kastanjes. Vele cv’s 
zijn tot stand gekomen door kruising en selectie-
werk met soortgenoten uit de rest van de wereld. 
Deze makkers zijn op plantages aangeplant van-
wege de smakelijke vruchten. 

Sativa wordt een heel grote en zware boom, in 
zijn optimum tot meer dan 25 meter hoog, met 
een enorme, brede, zware, grillige kroon op een 
gigantische, sterk gedraaide, wat korte stam. 
Monumentale exemplaren in Nederland hebben 
een stamomtrek van 7,30 tot 8,30 meter en staan 
in Berg en Dal en Park Sonsbeek bij Arnhem. In lan-
den als Italië, Spanje en Frankrijk staan exemplaren 
die dubbel zo dik zijn (zie Monumental Trees.com), 
echt onvoorstelbaar groot. Als je zo’n reus ziet 
staan, snijdt dat de adem af, zo groot en imposant.  
En besef je dan dat je toch maar een nietig klein 
wezentje bent op deze aardbol.

De stamschors is verticaal gespleten tot onregel-
matige, grijsbruine schorsrillen; zo ook de enorme 
gesteltakken, waarvan de onderste exemplaren zo 

Castanea dentata volwassen boom.

Castanea henryi stam met schors. Eetbare Kastanje.
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zwaar kunnen worden dat ze tot op de grond neer-
buigen. In het eigen gebied zijn deze bomen ook 
vaak meerstammig, als enorme struiken van zo’n 
20 meter hoog. De jonge twijgen van deze mak-
kers zijn aanvankelijk viltig behaard en later kaal en 
roodbruin van kleur. Deze twijgen zijn vaak kantig 
aan de top, zoals bij bijna alle species van het 
genus. Het blad is langwerpig tot breed lancetvor-
mig, 12 tot 20 cm lang en 3 tot 6 cm breed. Aan de 
krachtige jonge scheuten kunnen de bladeren wel 
30 cm lang worden. Het blad heeft een korte, dikke 
bladsteel, tot ca. 2 cm. Deze species heeft 16 tot 20 
paar evenwijdige zijnerven, die aan de onderzijde 
van het blad sterk uitspringend zijn. 

De bladtop is kort toegespitst en de bladvoet 
wigvormig afgerond, soms tot hartvormig. De 
bladrand is grof en wijd getand, met sikkelvormige, 
opwaarts gebogen scherpe tanden. De bladkleur is 
glanzend diepgroen, met een lichtergroene onder-
zijde en zonder beharing. De bloei is meestal in juli, 
met de bloeiwijze als bovenstaand beschreven. De 
opstaande katjes zijn 12 tot 24 cm lang en groenig 
wit van kleur. De vruchten zitten meestal met twee 
in één bolster; ze zijn glanzend bruin van kleur met 
een korte scherpe top en een platgedrukte zijde 
met een grijze navelplek. De bolster is breder dan 
hoog, 8 tot 3 cm in doorsnede, dicht gestekeld en 
openspringend in oktober. De bolsters en ook de 
zaden van de gecultiveerde en gekweekte rassen 
zijn beduidend groter. Er zijn inmiddels tientallen 
specifiek door de mens gekweekte grootvruchtige 
rassen, zoals ‘Dorée de Lyon’, ‘Marron de Redon’, 
‘Précoce de Mogole’ en ‘Vincent van Gogh’.

De soort sativa heeft als sierboom slechts een 
twaalftal cv’s, waarvan er een aantal aan u worden 
voorgesteld:

Castanea sativa ‘Argenteovariegata’ 
Deze zeer oude Franse cultivar uit 1755 groeit zoals 
de soort, maar trager, en wordt ook minder groot, 
maar niet minder imposant. De boom heeft smalle 
vervormde bladeren, die aan de randen zilverwit 
bont gekleurd zijn. De bladvervorming is smaller 
en golvend, soms ook spiraalsgewijs gedraaid en 
vaak diep ingesneden, bijna tot de middennerf aan 
toe, of zelfs lijnvormig. Dit is een mooie bladeigen-
schap, die ook blijvend is en niet terugslaat naar de 
soort, zoals vaak het geval is bij de cv ‘Asplenifolia’. 
Het is een bijzonder fraaie parkboom, die nauwe-
lijks in cultuur is.

Castanea sativa ‘Glabra’
Dit is een Engelse selectie uit 1836, die groeit als 
de soort. Het glanzend donkergroene blad is ech-
ter een stuk groter, stugger en leerachtiger dan de 
soort. De bladeren worden wel 30 cm lang en 6 tot 
8 cm breed, met grove en scherpe omhoog gebo-
gen tanden. Een zeer bijzondere boom, die ook als 
laanboom niet zou misstaan in menig breed straat-
profiel. Helaas is hij vrijwel onbekend en daardoor 
nauwelijks in cultuur.

Castanea sativa ‘laciniata’
Deze species met onbekende herkomst heeft 
uitzonderlijk lange tanden in de bladrand en 
deze tanden zijn meer draadvormig uitgerekt dan 
tandvormig. Hierdoor lijkt het of de bladrand inge-
sneden is, maar dat is niet waar; de bladrand golft 
tussen de lange tanden in. Het is een middelgrote 
boom die goed gezond is en niet terugslaat naar 
de soort.

Castanea sativa ‘Pendula’
Deze Japanse boom werd in 1919 gevonden door 
de Japanse botanicus Miyoshi in een beekdal van 
de Nirezawa-rivier, waar meer dan 60 stuks van 
deze treurende kastanje bijeenstonden. De boom 
heeft een schermvormige kroon met zeer lange 
afhangende takken en zeer lange neerhangende 
twijgen. Hij beschreef deze treurbomen in een 
Japans boekwerk. Rond 1943 vond prof. dr. Docters 
van Leeuwen in de bossen van Leersum ook een 
Castanea met neerhangende takken. Prof. dr. 
H.J. Venema schreef over deze boom in het 18de 
Jaarboek(1950-1951) van de NDV. Volgens Venema 
zijn het toevalstreffers, uit zaad opgekomen. De 
boomkwekerijsector in Nederland heeft vervolgens 
niets met deze informatie gedaan, in tegenstelling 
tot die in Japan, waar deze schitterende treurvorm 

al sinds 1920 vegetatief vermeerderd wordt. Uw 
schrijver kent de boom ook alleen maar van afbeel-
dingen in Japanse botanische boekwerken, waarin 
de boom wel gelijkenis vertoont met onze eigen 
treurwilg.

Castanea sativa ‘variegata’ 
De laatste in dit deel van het feuilleton is een 
bontbladige species uit Frankrijk van voor 1755. 
Het enigszins vervormde blad heeft een goudgele 
bladrand en deels ook gele vlekken op het blad-
oppervlak. Het wordt een grote boom, tot 15-16 
meter hoog, met een grillige onregelmatig ronde 
kroon op een getorste stam. Als je de takken met 
groene, niet-bonte bladeren zo snel mogelijk ver-
wijdert, heb je er een heel fraaie parkboom bij.

Afsluitend
Het geslacht Castanea heeft prachtige species voor 
meerdere doeleinden, zowel voor de grote privé-
tuin als de openbare ruimte. De boom kan ook 
prima in verhardingen toegepast worden vanwege 
een diepgaand wortelgestel. De schitterende bloei-
wijze en ook de vruchten geven de boom mooie 
extra waarde en de eetbaarheid van de vruchten 
krijg je er gratis bij. Zoek ze eens op en pof ze in de 
pan of in de open haard. 
Eet smakelijk!

Groet, 

PS 
De toegezegde beschrijvingen van de twee 
bijzondere noten is uw schrijver echt niet vergeten!
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kaart en overzichtelijke diagrammen. Het eindeloos (en 
vaak ingewikkeld) selecteren in uw beheersysteem is 
hiermee verleden tijd!

Welke bomen zijn in een bepaalde wijk aan een snoeibeurt 
toe? Hoeveel bomen vormen een risico voor de omgeving? 
U weet het met één muisklik. Een directieraming maken 
voor het snoeien van alle bomen in de gemeente kleiner 
dan 6 meter? Eén muisklik. Werkt u met een gebiedsinde-
ling? Eén klik op het gebied en u heeft het totaaloverzicht, 
of het nu gaat om de aantallen of de kosten. Handig bij 
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regie over de gegevens (weer terug) in handen!
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Nu ook Greendash®: één dash-
board voor al uw groene data!
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Met de voortzettingen van Friesespil en Verhelst-
Verplancke heeft het sortiment van Batouwe een 
flinke impuls gekregen. De voortzettingen zijn 
echter niet alleen gedaan om het sortiment te 
vergroten, verzekert Cor Huibers. ‘Natuurlijk is het 
mooi dat we nieuw sortiment toe hebben kunnen 
voegen, maar we willen niet per se groter worden 
op dat gebied. Het hele sortiment telen is ook 
voor ons niet haalbaar. Daarom hebben we ook 
bepaalde soorten moeten afstoten. Elk soort heeft 
namelijk andere zorg nodig, en die wil je wel zo 
goed mogelijk kunnen bieden.’

veel vragen
Het sortiment van Batouwe is groot, maar niet 
oneindig. Huibers: ‘We hebben veel in huis, maar 

ook wij hebben niet alles; dan kun je beter een 
arboretum beginnen. Na de voortzettingen heb-
ben we keuzes moeten maken. Het was simpelweg 
niet haalbaar om alle soorten over te nemen.’ Zo is 
besloten om Wisteria compleet te laten vallen, ter-
wijl de boomsoort Magnolia juist naar Dodewaard 
gehaald is voor verdere productie. 

Het kweken van het juiste sortiment is enorm 
belangrijk, weet men bij Batouwe. Dat benadrukt 
ook Huibers: ‘Er zijn bepaalde soorten waarvan wij 
heel makkelijk honderdduizend kunnen maken, 
maar dat willen we niet. Daar kun je immers de 
markt mee overspoelen. Wij proberen verder te 
kijken: wat zijn nu goede soorten om te telen? 
Kwekers kloppen ook vaak bij ons aan met deze 
vraag; je merkt dat het onder hen enorm leeft. 
Wat is het sortiment van de toekomst? We moeten 
allemaal twee à drie jaar vooruitkijken in onze 
productie, maar hoe weet je wat een toekomst-
bestendige soort is? Volgens ons is dit een vraag 
die breder opgepakt moet worden, bijvoorbeeld 
met gemeenten en architecten. We hebben er 

allemaal belang bij om de juiste soorten te kwe-
ken. Niemand wil aan het eind van een meerjarige 
periode zijn voorraad op de brandstapel of door de 
versnipperaar gooien.’

Kennis en kunde
De voortzettingen hebben niet alleen een aan-
vulling op het sortiment opgeleverd, maar ook 
voor nieuwe kennis en kunde binnen het bedrijf 
gezorgd. Zo loopt Carlos Verhelst nog steeds mee 
op de kwekerij. Ook Jaap de Jong, voormalig eige-
naar van Friesespil, komt nog regelmatig over de 
vloer. Volgens Huibers levert dat nieuwe inzichten 
op: ‘Met de kennis van hen beiden willen wij onze 
boomsoorten in kaart gaan brengen. Per boom-
soort willen we zowel een foto als een kort verhaal 
verzamelen. Zo kunnen we korter schakelen met 
kwekers, gemeenten en architecten, en hen van 
meer informatie voorzien. Je merkt immers dat de 
vraag naar kennis steeds meer toeneemt bij deze 
groepen. Op al deze manieren proberen wij de 
diversiteit van aanplant onder kwekers te bevor-
deren.’

Batouwe wil inspireren  
met bijzonder sortiment

Batouwe Boomkwekerijen is de laatste jaren flink aan het uitbreiden. Nadat het bedrijf Boomkwekerij Friesespil en Boomkwekerij C. verhelst-verplanc-

ke heeft voortgezet, is het sortiment van de kwekerij uit Dodewaard groter dan ooit. Cor Huibers van Batouwe Boomkwekerijen: ‘Op het gebied van 

spillen en P9 hebben wij een zeer groot sortiment.’         Auteur: Nino Stuivenberg
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‘Gaat het goed?’ vragen Nederlanders bijna als vanzelf als ze iemand tegen-
komen. Het antwoord is vaak automatisch: ‘Hartstikke goed.’ Misschien 
moeten we die vraag in de toekomst vervangen door: ‘Gaat het groen? Hoe 
gaat het met het groen in jouw leefomgeving?’ Ook hier zal het antwoord bijna 
automatisch zijn: ‘Het gaat hartstikke groen.’  Maar objectief gesproken gaat 
het natuurlijk helemaal niet zo goed. Een paar weken geleden werd er een 
onderzoek gepresenteerd waaruit bleek dat in de afgelopen tientallen jaren 
72 procent van onze insecten is verdwenen. Een echte verklaring hiervoor is 
niet bekend, maar een van de oorzaken is dat onze landbouw en daarmee de 
inrichting van het platteland steeds grootschaliger en dus monotoner wordt. 
Een onderzoek dat minder in het nieuws kwam, laat zien dat de biodiversiteit 
de afgelopen eeuw in Europa sterker is afgenomen dan waar ook ter wereld, 
en in Nederland sterker dan waar ook in Europa. 

Het is pijnlijk dat een land dat terecht trots is op de inrichting van de openbare 
ruimte toch zo slecht scoort als het gaat om biodiversiteit. Voor groenbeheer-
ders van de stedelijke openbare ruimte ligt hier een extra taak. Veel dier- en 
plantensoorten komen nu al veelvuldiger voor in de stad dan op het 
platteland. De omgekeerde wereld, natuurlijk, maar het is helaas wel zo. We 

weten al langer dat de bijen die boven op de Parijse Opera in hun korf zitten, 
veel meer honing produceren dan hun zusjes die op het platteland wonen. 
Wat de oplossingen zijn voor dit probleem, daar gaan wij als lezers van 
Boomzorg niet over, maar één oplossing is dat we er weer een rotzooitje van 
moeten maken. Ophouden met dat aangeharkte platteland, terug naar de 
rommeligheid van een kleinschalig landschap. In de stad geldt eigenlijk 
hetzelfde. We moeten er weer een rotzooitje van maken: kleine plekjes in de 
stad inrichten, of misschien wel niet inrichten, waar de natuur zijn gang kan 
gaan. Insecten, flora en fauna hebben vaak verrassend weinig ruimte nodig. 

Als boombeheerder heb je wat dat betreft echt een nieuwe taak erbij. Snoeien 
is belangrijk, aanplant is belangrijk, maar bijdragen aan de stedelijke natuur 
en dus aan de biodiversiteit is een nieuwe taak waar we allemaal beter van 
worden.

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofdredacteur

De biodiversiteit in Europa is sterker 

afgenomen dan waar ook in de wereld, 

en in Nederland sterker dan waar ook 

in europa

We moeten er weer 

een rotzooitje van maken

Gaat het groen?

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-7160
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Kinderen planten bomen aan bij boomfeestdag Tilburg Geen stortkosten, maar opbrengst houtsnippersEén van onze unieke telescoopkranen

Eén van onze unieke telescoopkranen in actie

Boomrooierij Weijtmans

algemeen@weijtmans.nl

www.boomrooierijweijtmans.nl

Kreitenmolenstraat 175

5071 BD  Udenhout

Tel. 013-51114 83

Fax 013-51143 73

Bomen rooien

Bomen snoeien

Stobben frezen / rooien

Afvoer van snoeihout,
blad en schoffelvuil

In- en verkoop van hout

In-/verkoop van 
houtsnippers

Boomrooierij Weijtmans is specialist in het 

rooien, snoeien en onderhouden van bomen. 

Vandaag de dag telt ons bedrijf ruim 30 

vaste medewerkers, goed opgeleide boom-

rooiers, ervaren chauffeurs en machinisten, 

9 gecertifi ceerde tree workers en 3 tree 

technicians. 

Uniek zijn onze telescoopkranen met 42 meter 

mast: hiermee kunnen we elk karwei veilig 

uitvoeren zonder schade aan te richten.

Wij kopen stamhout en houtsnippers graag 

in en verzorgen een verantwoorde afvoer van 

snoeiafval. Boomrooierij Weijtmans ontzorgt 

opdrachtgevers door overname van compleet 

beheer van gebieden, zie www.tilburgsbos.nl

Boomrooierij Weijtmans verbreedt haar werk-

zaamheden door boomfeestdagen te organise-

ren. Hierbij worden kinderen van basisscholen 

begeleid in het aanplanten van bomen om zo 

hun eigen groene toekomst te creëren.

Vooroplopend en vooruitstrevend


