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Eind mei hield het team van Boomzorg zich 

voor één dag niet bezig met het schrijven over 

bomen, maar stak het zelf de handen uit de 

mouwen in het arboretum Oostereng in  

Wageningen. Onder leiding van project- 

coördinator en Wageningen-docent Leo  

Goudzwaard, die het gebied op zijn duimpje 

kent, hielp ze met het verzorgen van het groen.

‘Team Boomzorg’ steekt de 
handen uit de mouwen in  
arboretum Oostereng

Brandnetels en ander ongewenste plantjes worden verwijderd. Op deze plek wordt een kleine tuin gerealiseerd, 

die tevens zal fungeren als ontmoetingsplek.

In het arboretum te Wageningen wordt ruimte gemaakt voor  

bijzonder en gevarieerd sortiment

Het team van NWST, samen met Leo Goudzwaard (middenvoor) en een van de vrijwilligers (links).
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Het arboretum, begin vorige eeuw ontworpen 
door tuinarchitect Leonard Springer, werd lange 
tijd aan haar lot overgelaten, waardoor bepaalde 
soorten als eiken en bramen de meer zeldzame 
soorten verdrongen. Enkele jaren geleden werd 
gestart met renovatie van het gebied. Wekelijks 
werkt een groep vrijwilligers aan het realiseren 
van een gevarieerde bomentuin. Dit keer mocht 
NWST, uitgeverij van onder meer Boomzorg, 
Boom in Business, Fieldmanager, Greenkeeper en 
Stad+Groen, de handen uit de mouwen steken. 
Het team bracht reeds gesnoeide takken naar 
een houtwal en verwijderde brandnetel en jonge 
esdoorn- en bramenplantjes. Door concurrenten te 
verwijderen wordt ruimte gemaakt voor bijzondere 
bomen.   

Tijdens de werkzaamheden hoorde het team geritsel en 

gekraak in de verte. Waarschijnlijk was het deze beuk die er 

zojuist de brui aan had gegeven. Het verse hout verspreidde 

een frisse geur, die volgens sommigen deed denken aan de 

geur van watermeloen. Op deze locatie staan van oudsher 

veel dennen. Beetje bij beetje krijgen beuken er de overhand. 

Redacteur Santi verwijdert jonge bramenstruikjes. Tot voor 

kort bestond dit gebied uit één groot bramenveld. Deze 

planten werden opgeruimd, om ruimte maken voor diverse 

jonge aanplant. 

Leo Goudzwaard geeft toelichting bij een van de bezienswaardigheden. In dit geval een stobbe waarvan de grond rondom 

werd verwijderd om het wortelgestel zichtbaar te maken. 
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