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De reden dat wij de prijs ‘Beste Binnenstad van 

Nederland’ niet kennen is trouwens niet zo raar. 

Deze wedstrijd is primair opgezet als een retail-

prijs en niet als een award gericht op architec-

tuur, groen of inrichting van de openbare ruimte, 

terwijl het natuurlijk juist deze dingen zijn die 

maken dat Venray de prijs gewonnen heeft.  

De toekenning van de prijs is het gevolg geweest 

van een jarendurend proces dat gestart is in 2007 

met de aftrap van het project ‘Centrum op de 

Schop’. Dit project, dat een totale make-over 

van het Venrayse winkelgebied behelsde, is vol-

gens wethouder Loonen om een aantal redenen 

bijzonder. Belangrijkste daarvan is de intensieve 

samenwerking tussen de Venrayse ondernemers 

en de gemeente.  

Loonen: “In totaal hebben we als gemeente 

6,9 miljoen euro vrijgemaakt om zaken aan te 

pakken. Een deel van dit geld is gebruikt om de 

architectuur van de gebouwen aan te passen. 

Iedere inwoner mocht bijvoorbeeld desgewenst 

gratis gebruikmaken van de dienst van een archi-

tect. Een andere manier om betrokkenheid te 

creëren bij de binnenstad is een verplichte recla-

meheffing van de 152 Venrayse binnenstadon-

dernemers. Dit geld wordt door de gemeente als 

een soort belasting geïnd en wordt ingezet voor 

gezamenlijke promotieactiviteiten.” 

 

MTD 

Terug naar het groen, want dat is toch waar wij 

als redactie van Boomzorg het meest geïnteres-

Citymarketing in Venray leidt tot ‘de beste 
binnenstad van Nederland’

Wethouder Jan Loonen en projectleider Riny van Deursen verklaren succes 
uit zoeken naar draagvlak 

Als redactie van Boomzorg hadden wij eerlijk gezegd nog nooit gehoord van de prijs ‘Beste Binnenstad van Nederland’, maar wij kenden wel 

de recente make-over van het Venrayse stadscentrum en de rol van bomen daarbij. Reden genoeg voor een interview met wethouder Jan 

Loonen en projectleider Riny van Deursen over de totstandkoming van dit opvallend mooie stadscentrum en de rol van groen daarin. 
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Links Jan Loonen, rechts Riny van Deursen

seerd in zijn. Volgens Riny van Deursen is voor 

het ontwerp heel bewust gekozen voor een land-

schapsarchitect, in dit geval Ruud Dubbeld van 

het Bossche bureau MTD Landschapsarchitecten. 

Dubbeld heeft voor Venray een ontwerp gemaakt 

dat uitgaat van een aantal groene wiggen die 

uitkomen op de ringstraten die de stadskern 

omringen. Aan het begin van iedere groene wig 

heeft de architect een bijzondere bank en een 

opvallende boom geplaatst. Bomen spelen ove-

rigens sowieso de hoofdrol in het plan van MTD 

Landschapsarchitecten. Als je door het Venrayse 

centrum loopt, zie je veel mooie en bijzondere 

bomen. De architect toont zich daarbij in samen-

spraak met Boomkwekerij Ebben ook redelijk 

innovatief als het gaat om de soortkeuze. Wat te 

denken van Paulownia, veldesdoorn en Quercus 

palustris als leiboom en honingboom? Toch soor-

ten die weliswaar niet zeldzaam of superbijzon-

der zijn, maar die je toch niet vaak ziet toegepast 

in een stedelijke inrichting.  

 

Bestrating  

Behalve een zeer luxueus beplantingsplan heeft 

Venray ook kosten nog moeite gespaard met 

betrekking tot de harde inrichting van het plan. 

Het hele centrum is ingericht als een voetgan-

gersgebied zonder trottoirs en andere objecten 

die de burger kunnen hinderen. In dit vakblad 

heeft al eerder een artikel gestaan over de toe-

passing van epoxy-hars in boomspiegels. Alle 

boomspiegels in het Venrayse stadscentrum zijn 

hiermee uitgerust of met gietijzeren boomroos-

ters. Alles is er daarbij op gericht om de burger, 

en ook de burger die gebruikmaakt van een rolla-

tor of rolstoel, zo veel mogelijk bewegingsvrijheid 

te geven. 
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uw partner voor biologische plaagbeheersing in openbaar groen

29 aug: 4 maal NeemAzal-T
/S
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NeemAzal®-T/S ervaringen bij kastanjemineermot
aantastingen door Henry Kuppen – Boomverzorging BV – Mill

Aantasting door kastanjemineermot, Cameraria ohridella leidt 
in veel paardekastanjes tot een aantasting van het zomerbeeld  
en vermindering van de conditie. Grote delen van het blad 
 raken in het groeiseizoen doorboord waarbij de fotosynthese 
sterk beperkt wordt. Hierdoor neemt de groei van de boom af
en hebben andere aantastingen zoals kastanjebloedingsziekte
een verhoogde kans op een succesvolle teloorgang van de boom. 

Het verminderen van de bron van de kastanjemineermot
is het eerste succes wat te boeken is. Zo overwinteren de poppen 
van de kastanjemineermot in afgevallen blad wat de eerste aan-
tasting veroorzaakt in het voorjaar. Het type onderbeplanting 
heeft ook een sterke invloed op de kans van overwinteren. Zo 
geeft een beplanting met bodembedekkers in het groeiseizoen  
een veel hogere druk van kastanjemineermot dan gras. Een   
 onderbeplanting vormt een geschikte schuilplaats voor de veelal 
in (tien)duizenden aanwezige mottenpopulatie. 

In de afgelopen vier jaar heeft Kuppen Boomverzorging een 
aantal projecten gevolgd waarbij paardekastanjes, Aesculus 
hippocastaneum in verschillende frequenties en intervallen zijn be-
handeld. Als referentie zijn ook bomen onbehandeld gebleven. Na-
dat de bomen vanaf 2008 zijn gevolgd is aan de hand van bladkleur,
bladgrootte, en scheutlengte duidelijk te zien dat het gebruik 
van NeemAzal®-T/S op termijn een  positief effect heeft op 
de conditie van de boom. Opvallend is dat de  behandelde 
 paardekastanjes in oktober nog steeds overwegend groen 
zijn terwijl de onbehandelde bomen in juli al volledig geel/
bruin verkleurd zijn ten gevolge van de aantasting door 
 kastanjemineermot. Doordat de druk van kastanjemineer-
motten verkleind wordt kan de boom langer assimileren en 
wordt het groeiseizoen niet verkort. Algemeen mag worden
 gesteld dat een verbeterde conditie een verhoogde weer-

stand tegen ziektes tot gevolg zal hebben.  

Paardekastanjes kunnen door hun imposante 
 verschijningsvorm een prominente aanwezigheid 

hebben in de openbare ruimte. Behoud van 
dergelijke bomen is steeds moeilijker door 

diverse aantastingen maar zeker niet 
minder belangrijk. NeemAzal®-T/S 
is een middel dat de conditie 
van de boom verbetert, een 
visueel aantrekkelijkere 
boom oplevert en een
investering in de
toekomst  
vormt.

Jonge larven (L1 & L2) zijn het 
meest gevoelig

 Spuit zodra de eerste larven 
 waargenomen worden 
  Eikenprocessierups:  
  •  Vanaf midden-eind april
  •  2 bespuitingen kunnen noodzakelijk zijn
  •  Interval 1-2 weken

  Kastanjemineermot:
  •  Via monitoring of begin bloei
  •  Toepassen afhankelijk van vliegende motten
  •  Meerdere (2-4) bespuitingen zijn meestal noodzakelijk
  •  Interval 3-4 weken

  Bladluizen: 
  •  Bij plaagopbouw spuiten
  •  Meerdere  bespuitingen kunnen noodzakelijk zijn
  •  Interval 1-2 weken 

• Dosering: 0,25 % (250 ml per 100 l water)

•  Spuittechniek: Belangrijk om het blad van de bomen goed te raken

Bronnen foto‘s: Nufarm & Henry Kuppen

NeemAzal®-T/S is een biologisch insecticide met 
 bewezen werkzaamheid tegen bijtende en  zuigende 
plaaginsecten. De actieve stof  (Azadirachtine A) 
wordt gewonnen uit de  Neemboom Azadirachta 
indica uit India.

Het middel is alleen effectief tegen plantenetende 
en zuigende insecten. Voor de natuurlijke vijanden 
van deze plaaginsecten, overige dieren en mensen 
is het middel ongevaarlijk bij het juiste gebruik. 
Zo wordt de actieve component al sinds mensen-
heugenis toegepast tegen insecten en bacteriën 
via zepen en shampoos en worden bijvoorbeeld 
de takjes van de Neemboom al eeuwen gebruikt 
voor het reinigen van het gebit. Dit wonder uit de 
natuur is nu ook te gebruiken als dé partner bij 
biologische plaagbeheersing in openbaar groen. 

Plaagbeheersing met NeemAzal®-T/S

NeemAzal®-T/S is een effectieve en erkende insecten-
groeiregulator. De vervelling van de plaaginsecten 
wordt verhinderd. De plaaginsecten gaan daardoor 
dood. De werkzaamheid in openbaar  groen is 
meerjarig in vele landen onderzocht. Gebleken 
is dat NeemAzal®-T/S uw ideale partner is voor 

de  biologische plaagbeheersing van 
bladluis, kastanjemineermot 

en eikenprocessie-
rups.
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in Openbaar Groen
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Actueel

Honingboom, Sophora japonica  op het cen-
trale horecaplein bij het oude stadshuis 

Quercus palustris als leiboom

Paulownia tomentosa  Prunus sargentii 'rancho'


