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Een van de oudste acacia’s van West-Europa, geplant ter ere van de Vrede van Nijmegen in 1678, had een steuntje in de rug nodig. De oersterke eeuwen-

oude boom helde over en moest worden gesnoeid.
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Kasteelboom uit 1678 vervolgt 
zijn groei
Neerlands oudste acacia krijgt knipbeurt om te blijven leven
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Op 8 februari was het zover: onder toeziend oog 
van boswachter Ben Oosting van Geldersch land-
schap en Kasteelen plaatste ABL Boomverzorging 
de zaag in de geliefde boom. Niet omdat hij te 
groot werd, maar puur omdat de boom hiermee 
de noodzakelijke aanpassing krijgt om niet te 
verzakken. De eeuwenoude acacia is naar alle 
waarschijnlijkheid een van de drie bomen die 
Anton de Eerste, rijksgraaf van Aldenburg plantte 
ter ere van de Vrede van Nijmegen. Met dit Verdrag 
van Nijmegen werd destijds op kasteel Doorwerth 
een einde aan de vijandelijkheden tussen de 
Nederlandse Republiek en Frankrijk bewerkstelligd, 
indertijd de aanzet tot de erkenning van de Franse 
macht door Spanje en de Duitse Keizer.

Getuige der historie
Het kasteel en de boom hebben dus een lange 
geschiedenis; ze hebben ook tijdens de Tweede 
Wereldoorlog de zware slag om Arnhem in 1944 
moeten doorstaan. De boom stond daarbij midden 
in de vuurlinie en kreeg het zwaar te verduren. De 
sterke acacia wist op te klimmen, maar kreeg een 
onnatuurlijke vorm. Zijn weelderige armen, knob-
bels en grote kruin zijn uniek en tonen de verwe-
venheid met de historie van het kasteel.

Grote ingreep onvermijdelijk
Na aanpassingen in de vorm van ankers, bouten en 
andere verstevigingen verzakte de boom de laatste 
tijd in rap tempo. Door zijn gewicht en evenwichts-
verplaatsing was het hoognodig om in te grijpen; 
een snoeibeurt kon helaas niet uitblijven. Als 
gespecialiseerd bedrijf in werkzaamheden zoals 
deze werd ABL Boomverzorging aangetrokken. ‘We 
onderhouden de boom al zo’n acht jaar en hebben 
er met diverse aanpassingen vanuit een matige 
staat een groeiende bloeiende boom van gemaakt. 

Nu kwamen we echter op een punt dat een grotere 
ingreep niet kon uitblijven’, aldus Henk Abbink van 
ABL Boomverzorging. 

Ben Oosting van het Geldersch landschap en 
Kasteelen is tevreden met de ingreep. ‘Het is 
even slikken voor de mensen die de grote boom 
gewend zijn; ook wij waren er even bang voor, 
maar de boom blijft staan, hoor.’ Het is nu de beste 
tijd om de boom te snoeien; de sapstromen zijn 
nu in rust. In de zomer kan de boom dan weer 
uitlopen.

‘Uiteraard zijn we trots op deze klus. Het is een 
bijzondere uitdaging als je op deze wijze je ken-
nis en vakmanschap mag inzetten voor toekom-
stige generaties’, aldus Henk Abbink van ABL 
Boomverzorging.
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Zomerbeeld van de Acacia.
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