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Boom onder de kerstboom
Sortiment dat hoog scoort op verlanglijstjes

Ook boombeheerders kunnen zich van alles wensen, maar of zij het krijgen hangt onder meer af van het beschikbare budget. Maar wensen 

mag natuurlijk altijd. Welke boom zouden boombeheerders en boomkenners dolgraag onder hun kerstboom willen aantreffen?

 

Auteur: Santi Raats

Wil op ’t Rood, boombeheerder gemeente Weert, winnaar Entente Florale 2012:  

‘Ik zou graag de hazelaar onder mijn kerstboom aantreffen. En wel de Corylus colurna VDB Obelisk. Hij past 

bij mijn karaktereigenschappen vanuit de Keltische boomkalender. Het is een boom die niet opvalt, maar die 

wel een merkwaardige invloed op zijn omgeving heeft. Als boom is hij door zijn kenmerken toepasbaar in 

woonstraten in wijken en heeft meerdere sierwaarden in het jaar. De boom valt op door de zeer slank pira-

midale kroonvorm. Er wordt een hoogte van circa 10 tot 12 meter bereikt. De stam krijgt op jeugdige leeftijd 

al zijn ruwe kurkachtige schors. Ook takken zijn voorzien van een zachte kurkbast. Het blad is breed eivormig 

tot eirond met een dubbel gezaagde bladrand en is zacht behaard. De bladvoet is opvallend hartvormig. De 

bloeiwijze wordt gevormd door mannelijke katjes die sierlijk afhangen en onopvallende, purperrode vrouwe-

lijke bloempjes. Deze verschijnen ruim voor het ontluiken van het blad. Geeft zeer weinig noten en heeft een 

diepgaand wortelgestel. Sterke en weinig ziektegevoelige boom die goed tegen droogte kan. Ook verharding 

wordt goed verdragen. Kan een zeer veelbelovende straatboom worden. De hazelaar wordt gebruikt in etheri-

sche oliën, margarine en ander voedingsproducten. Ook wordt hij gebruikt voor draaiwerk voor het maken van 

gebruiksvoorwerpen zoals wandelstokken en het maken van manden. Ze brengen ook geluk. Als je op kerst-

nacht om 12 uur een hazelaartak vindt, dan kun je daarmee alles in goud veranderen.’

‘Als je op kerstnacht om 12 uur een hazelaartak vindt, 

dan kun je daarmee alles in goud veranderen’
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Judith van Putten, boombeheerder gemeente Bunnik: ‘Ik zou graag een Fagus sylva-

tica ‘Atropunicea’ onder mijn kerstboom terug zien. In onze gemeente hebben we twee 

van deze mooie 100 jaar oude bomen staan. Ik zou daar graag als ze in mijn woonplaats 

zouden staan, er met mijn kinderen onder willen zitten. Ik weet ook dat het heel lang 

duurt voordat een kleine boom zo mooi groot is, maar de waarde van een boom wil ik mijn 

kinderen en de jeugd van nu graag meegeven. De Fagus sylvatica ‘Atropinicea’ is beheer-

technisch goed toe te passen in grote groenstroken en parken door zijn mooie omvang als 

volwassen boom. Hij is robuust aanwezig, maar niet dominant. Hij is mijn favoriete boom 

omdat ik mezelf erin herken: ik sta niet graag op de voorgrond, maar wel mijn mannetje 

als het om een goed en verantwoord groenbeheer gaat, waardoor ik op de lange termijn 

mooie resultaten boek.’ 

Marko Mouwen, Boomkwekerij Ebben: Als cadeautje voor de kerst zou ik graag een 

meerstammige Tetradium daniellii (synoniem: Euodia hupehensis) willen hebben. Niet 

alleen vanwege zijn prachtige late bloei in juli /augustus, maar ook vanwege zijn functie als 

drachtplant. Als drachtplant kan deze boom met gemak de leegte opvullen die na de lin-

debloei ontstaat en dus een belangrijke bijdrage leveren aan de ontwikkeling van gezonde 

winterbijen. De bijenboom is van oorsprong afkomstig uit de gematigde streken van China 

en Korea. In Nederland is deze boom te krijgen als meerstammige en als hoogstamboom. In 

het Nederlands kennen we de boom als bijenboom. De bijenboom wordt ook wel Stinkes 

genoemd, vanuit het in Duitsland gehanteerde 'Stinkesche': het blad lijkt op dat van de es, 

en de kapot gewreven bladeren van de bijenboom geuren onaangenaam. De Engelsen heb-

ben deze boom de grappige naam ‘Bee Bee tree’ gegeven! Het zou leuk zijn als we deze 

exoot, die veel kan betekenen voor onze honingproducentjes, eens wat vaker in de open-

bare ruimte zouden zien. 

‘Fagus sylvatica ‘Atropunicea’ is mooi als volwassen boom 

in groenstroken en parken’

Tedtradium daniellii levert een bijdrage aan de gezondheid 

van winterbijen

Martin Tijdgat, gemeente Wijdemeren: ‘Voor mijn gemeentelijk bomenbestand in 

Wijdemeren heb ik een lange verlanglijst met honderden straat-, laan- en parkbomen 

die min of meer bruikbaar zijn in onze natte, vaak arme en zure gronden in de openbare 

ruimte. Ik heb al jaren een heel specifieke boom in ’t snotje die ik graag wil plaatsen in 

Loosdrecht; de zwepenboom, ofwel netelboom! In Hilversum staan hele mooie zwepen-

bomen, onder andere op de Diependaalselaan (foto). In het Gebruikswaarde onderzoek 

Laanbomen (zie www.straatbomen.nl) is Celtis australis opgenomen, ook wel Europese 

netelboom genoemd. Die boom wil ik heel graag neerzetten naast het zwembad in 

Loosdrecht, nabij een monumentale opgaande blauwe Libanonceder. Daar kan deze boom 

zijn volle omvang en mooie, hangende zweeptakken en goudgele herfstkleur optimaal 

tonen en tegelijk de Ceder wat beschermen tegen de wind. Oh, wat kijk ik uit naar de pak-

jes onder de kerstboom dit jaar!’

‘Ik heb de Stewartia jammer genoeg nog nooit 

in het echt gezien’

‘Zwepenboom: mooie, hangende zweeptakken en 

goudgele herfstkleur!’

Sortiment

Gwendal Uytdewiligen, gemeente Reimerswaal:  Ik zou graag een Stewartia krijgen. 

Een nogal onbekende, zeldzame en dure boomsoort uit Japan en Korea voor op vochtige, 

maar niet al te natte grond. De beschrijving in mijn favoriete bomenboek van Van den Berk 

klinkt prachtig: een Stewartia heeft een gevlekte kaneelkleurige bast en witte bloemen... 

Ik heb de boomsoort jammer genoeg nog nooit in het echt gezien. Het is een forse struik 

tot middelhoge boom met een breed piramidale kroonvorm die uiteindelijk ovaal wordt. De 

herfstverkleuring is bijzonder mooi in geel-rode tot rood-paarse tinten. In de bladoksels ver-

schijnen de alleenstaande bloemen die lijken op die van Camellia. De bloei kan soms tot in 

augustus aanhouden. Na de bloei volgen de houtige doosvruchten van circa 2 cm groot.’


