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Het blijft een bijzonder schouwspel: grote bomen die naar een nieuwe locatie gebracht worden. Begin januari konden inwoners van het Brabantse Cuijk 

het van dichtbij meemaken. Een week lang waren medewerkers van Kuppen Boomverzorging hier samen met andere professionals volop aan het werk 

om een oude knoteik te verplaatsen.  
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Verplanting Cuijkse reus
Kuppen verhuist geknotte zomereik naar toepasselijke straat: De Zomereik
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ACTUEEL3 min. leestijd

De zomereik (Quercus robur) moest zijn vertrouwde 
plek verlaten voor de aanleg van nieuwe wonin-
gen. Tot dertig jaar terug werd de eik regelmatig 
geknot, maar nadat daarmee gestopt werd, is de 
boom uitgegroeid tot zijn huidige verschijning. De 
boom is naar verwachting zo’n honderd jaar oud, 
maar omdat het exemplaar geknot is, komt de 
groei niet overeen met die in een natuurlijke situ-
atie en is de werkelijke leeftijd moeilijk in te schat-
ten. ‘Als de boom in de beginjaren consequent 
geknot is, zou de leeftijd zomaar hoger kunnen lig-
gen’, laat werkvoorbereider Rob Thijssen weten. 
Lange tijd stond de eik op een akker. Daar kwam 
verandering in toen de gemeente Cuijk plannen 
maakte om een nabijgelegen woonwijk uit te brei-
den in de richting van het buitengebied. De grote 
boom zou door zijn imposante omvang een vol-
ledige kavel opeisen. Bovendien moest de grond 
op de betreffende locatie opgehoogd worden, iets 
wat de boom naar alle waarschijnlijkheid niet zou 
overleven. 

De oplossing bestond daarom uit een van twee 
uitersten: kappen of verplanten. Kenniscentrum 
Terra Nostra bekeek de mogelijkheid om de 
boom te verplaatsen en stuurde de gemeente 
een overzicht van de diverse mogelijkheden. De 
overlevingskans bij verplaatsing werd geschat op 
zo’n 80%. De gemeente Cuijk besloot de beeldbe-
palende boom te koesteren en koos ervoor hem te 
verplaatsen naar een gebied even verderop.

Techniek
Opererend als zusterbedrijven hebben Kuppen 
Boomverzorging en de Nationale Bomenbank 

regelmatig te maken met boomverplantingen. 
Zoals normaal is bij het verplanten van een boom 
met een dergelijk formaat, vereiste ook dit project 
de nodige voorbereiding. Na dagen voorwerk 
werd de eik door Kuppen Boomverzorging en de 
Nationale Bomenbank verplaatst naar een loca-
tie 120 meter verderop, naar een straat met de 
toepasselijke naam De Zomereik. Volgens Twan 
Verhoeven, sinds begin dit jaar bedrijfsleider bij 
Kuppen boomverzorging bv, was de toegepaste 
techniek niet anders dan die bij andere grote 
boomverplantingen. 

De eik, met een hoogte van 15 meter, een gewicht 
van zo’n 70 ton en een kluit van 5,5 meter door-
snede en 1,20 meter diepte, werd gedurende drie 
dagen voorbereid op de verplanting. Onder de 
kluit werden buisjes geplaatst. Onder deze buisjes 
werden twee ijzeren balken geplaatst, waarmee de 
boom van zijn plaats werd getild. ‘Vooral het cor-
rect plaatsen van de buisjes vraagt de nodige tijd’, 
vertelt Verhoeven. ‘Deze moeten secuur geplaatst 
worden. Het resultaat hiervan bepaalt of het pro-
ject slaagt.’ 

Dat je met ruime ervaring en een goede voorberei-
ding niet alles kunt plannen, bleek ook tijdens dit 
project. Vooral de vele regen en de veranderende 
omstandigheden zorgden voor de nodige uitda-
gingen. ‘Het grondwater steeg, waardoor we oplos-
singen moesten bedenken om de werkput rondom 
de boom droog te houden.’ Ook het daadwerkelijke 
transport vroeg, deels vanwege de regen, om wat 
aanpassingen. Zo vond er grondverbetering plaats 
om het gewicht van de boom te kunnen dragen. 

Daarnaast werd zo’n 250 meter aan rijplaten 
neergelegd, waarover de vrachtwagen zich kon 
verplaatsen. 

Nazorg
De komende periode regelt Kuppen 
Boomverzorging ook de nazorg. Gedurende mini-
maal drie jaar wordt de boom door het bedrijf 
verzorgd en in de gaten gehouden. ‘De boom 
verwennen’, laat Verhoeven zich ontvallen. De 
verzorgingsperiode biedt overigens geen garantie 
dat de boom het werkelijk overleeft. Zo kan de eik 
in theorie alsnog worden aangetast door ziektes 
en schimmels. Volgens Verhoeven wordt de kans 
hierop echter klein gehouden door de boom regel-
matig te controleren en voldoende water te geven. 
Kuppen biedt in principe een standaard-nazorgtra-
ject van drie jaar. In overleg met bijvoorbeeld de 
opdrachtgever kan deze periode worden verlengd 
of ingekort. In het geval van de eik wordt ervan 
uitgegaan dat hij het na drie jaar zorg op eigen 
houtje zou moeten redden. ‘We hebben er alle ver-
trouwen in dat hij het overleeft’, aldus Verhoeven.
Twee medewerkers van Kuppen waren, samen 
met medewerkers van andere bedrijven, een volle 
week zoet met de verplanting. De eik staat nu op 
een plein, waar hij de ruimte heeft om volop uit te 
groeien. 

Twan Verhoeven
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