Een boom met weinig ziektes, die het goed
doet in de verharding
Wethouder Raja Fick Moussaoui en groenbeheerder René Camp zijn
boomambassadeur voor Gleditsia triacanthos ‘Skyline’

Het oude centrum van Roermond heeft de laatste vijftien jaar een ware metamorfose doorgemaakt. Een voorlopige bekroning van die
metamorfose is het opnieuw inrichten van de Singelring. De bekroning van die renovatie wordt bepaald door tachtig Gleditsia triacanthos
‘Skyline’. Groenbeheerder René Camp en zijn wethouder Raja Fick Moussaoui willen met plezier de boomambassadeur-sjerp voor deze valse
christusdoorn omgorden.
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Vijftien jaar geleden besloot de raad van
Roermond met een vooruitziende blik de blik van
de stad te richten op toerisme, retail en dienstverlening. Dat bleek een gouden greep. Mede
door de komst van een outletcenter bezoeken
nu jaarlijks miljoenen mensen Roermond. Als ik
met René Camp en wethouder Moussaoui van
het stadhuis op de markt door het oude centrum naar de Singelring loop, kun je zien dat
niet alleen het outletcenter goede zaken doet
en dus profiteert van die koersverandering van
vijftien jaar geleden. Het is gezellig druk op de
koude vrijdagochtend dat ik in Roermond ben.
Ook in Roermond zal best leegstand zijn, maar
gevoelsmatig veel minder dan in veel andere
steden. René Camp: ‘Aanvankelijk was er veel
verzet tegen de komst van het outletcenter, maar
uiteindelijk profiteren ook de middenstanders
in de oude stad ervan. Je moet natuurlijk geen
spijkerbroeken verkopen, maar de horeca doet
het hier fantastisch. Daarnaast levert het outletcenter veel werkgelegenheid op waar iedereen in
Roermond van profiteert. Het outletcenter is met
name gericht op de Duitse markt, maar schijnt
zelfs in trek te zijn bij Chinezen. Er zijn charters
vol Chinese toeristen die speciaal voor het outletcenter Roermond bezoeken en daarna – vanuit
Düsseldorf – weer terug naar China vliegen.

Skyline is een variëteit met
een mooie doorgaande
harttak, maar het blijft een
Gleditsia
Clean
Natuurlijk heeft Camp en niet wethouder
Moussaoui de keuze gemaakt voor de Gleditsia
triacanthos ‘Skyline’. Hij vertelt hoe dat gegaan
is: ‘Wij zijn gestart met een aantal soorten op
een lijstje te zetten, waarvan wij het idee hadden dat ze zouden passen in de visie. Dat was
een redelijk lange lijst met onder andere linde,
Liquidambar en Gleditsia. Die lijst hebben we
vervolgens in een breder verband uitgebreid
besproken en daar hebben we plussen en minnen bij geplaatst. Linde, bijvoorbeeld, lieten we
afvallen vanwege het luizenprobleem. Gleditsia is
een boom die weinig ziektes krijgt, die het goed
doet in de verharding. Het enige nadeel van deze
boom is de wat warrige groei. Met de keuze voor
Skyline moeten we dat probleem ook kunnen
tackelen. Skyline is een variëteit met een mooie
doorgaande harttak. Een ander belangrijk voor-
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deel van Gleditsia is de transparante kroon. De
stedenbouwkundigen vonden dat erg belangrijk,
omdat zij het zicht op de oude historische gevels
in stand wilden houden.’

De stedenbouwkundigen vonden de transparante kroon
van de boom erg belangrijk,
omdat zij het zicht op de

straatmeubilair. Voor de bomen wil dat zeggen
dat er ondergrondse verankering is toegepast,
maar ook op andere gebieden zijn er zo weinig
mogelijk paaltjes, ditjes en datjes geplaatst.
Het complete traject van de renovatie van de
straat is aangenomen door aannemer Den
Ouden uit Schijndel. Alleen het planten van de
bomen is daaruit gehouden. Dat heeft Kuppen
Boomverzorging aangenomen. Die is de komende drie jaar ook verantwoordelijk voor de verzorging van de tachtig valse christusdoornen, dus
inclusief watergeven en een inboetgarantie.

oude historische gevels in
stand wilden houden
Stadsmuren
De Singelring is de ontsluitingsweg die rondom
de oude stadskern ligt, ongeveer op de plek waar
in de middeleeuwen de stadsmuren stonden.
Vroeger stonden hier natuurlijk ook bomen, een
mix van onder andere linde en plataan. Deze
konden echter niet behouden blijven, omdat het
totaal aan ingrepen te ingrijpend was. Daarbij
komt dat de oude bomen eigenlijk te dicht op
de gevels stonden. Verkeerstechnisch, maar ook
architectonisch was de insteek van de renovatie
om meer rust in de straat te brengen. Dat betekent onder andere dat gekozen is voor eenrichtingsverkeer, met zo weinig mogelijk ontsierend

Raja Fick Moussaoui, wethouder.

Groeiplaats
Door de complete renovatie van de straat kon
Roermond de bomen de best mogelijke groeiomstandigheden meegeven. Camp: ‘Hopelijk
kunnen we – bijvoorbeeld over vijfentwintig jaar
– bij een volgende renovatie de bomen gewoon
laten staan. De bomen zijn nu geplant in een
groeiplaats die gecreëerd is met behulp van met
bomengrond gevulde boomkratten en boomgranulaat, met minimaal dertig kuub per boom.
Boven op de kratten is een vlies gelegd met
daarop een straatlaag met de bestrating. Doordat
de grond in de kratten altijd iets inklinkt, ontstaat
hier een tweede maaiveld. De kratten zijn gevuld
met een mengsel van compost, perlite en bomengrond met een hoog gehalte organische stof. Het
idee daarbij is dat er door uitspoeling voedings-

stoffen naar de onderliggende laag verdwijnen,
waar de boom er profijt van heeft.’
Een opvallende keuze heeft Roermond gemaakt
met betrekking tot het afwerken van de boomspiegels. Deze zijn afgewerkt met Elastopave.
Elastopave is een product van Basf op basis
van polyurethaan. Het middel wordt eenvoudig
met grint gemengd en in een dunne laag op
de boomspiegel gebracht. Na uitharden blijft
Elastopave extreem waterdoorlatend, al verwacht
Camp wel dat het middel uiteindelijk zal vervuilen. Dat betekent dat het van tijd tot tijd zal moeten schoongemaakt, zodat de poriën tussen de
steentjes open blijven. Als ik in Roermond ben,
is het Elastopave overigens nog niet toegepast.
Dat gaat later in het jaar gebeuren, omdat er een
minimumtemperatuur voor nodig is.

Stuur of twitter dit artikel door!
Scan of ga naar:
www.boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-5204

René Camp, groenbeheerder.
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