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Ervaren boombeheerders weten het natuurlijk al lang: de enige echte 

zekerheden in dit leven zijn death and taxes, zoals een beroemde Engelse 

schrijver eens gezegd heeft. Voor een gepassioneerde boombeheerder zou 

een andere zekerheid natuurlijk veel belangrijker moeten zijn, namelijk 

de zekerheid dat de twee of drie Latijnse namen die in zijn bestek of 

beplantingslijst staan, ook werkelijk geleverd worden en in de straat worden 

neergezet. De illusie dat dit altijd en overal het geval is, heeft jammer 

genoeg niemand meer. Waarbij ik overigens niet gezegd wil hebben dat dit 

altijd betekent dat marktpartijen de kluit willens en weten belazeren. Een 

oude boomkweker vertelde me eens het volgende verhaal: toen eenmaal 

duidelijk was dat Carpinus betulus ‘Frans Fontaine’ een haagbeuk was die 

over heel bijzondere eigenschappen beschikte, werden in de loop van een 

paar jaar zo ongeveer alle haagbeuken van de hele gemeente Eindhoven 

leeggeknipt om maar aan de vraag naar vermeerderingsmateriaal te 

voldoen. Het gevolg laat zich raden. Veel haagbeuken zouden volgens dat 

verhaal vanaf het begin al geen echte ‘Frans Fontaine’ haagbeuken zijn, 

maar afstammen van een min of meer toevallige buurman. Of dit verhaal 

waar is, weet ik net zomin als u, maar het zou in ieder geval wel verklaren 

waarom de ene Frans Fontaine heel gevoelig is voor vorstscheuren en de 

andere in veel mindere mate.

Het bovenstaande verhaal stamt ergens uit de jaren zeventig of 

tachtig van de vorige eeuw en heeft daarmee een baard zo lang als 

Sinterklaas, maar laat wel een probleem zien dat nog steeds heel erg 

actueel is. Kwekersverenigingen uit de kraamkamer van de Nederlandse 

laanbomersector in het rivierengebied hebben recent de alarmklok geluid 

over dit probleem. Kwekers zouden nog steeds te massaal en soms ook 

te ondoordacht oculatiehout bij zichzelf of bij andere kwekers knippen. 

Hierdoor lopen ze risico’s, zoals problemen met de rasechtheid. 

Naktuinbouw trekt op dit moment hard aan een nieuw programma dat 

het oude NakB-certificeringsprogramma moet gaan vervangen. Het is 

voor Nederlandse beheerders, maar ook voor de boomteeltsector van 

cruciaal belang dat dit een succesverhaal wordt. Probleem is vooralsnog 

dat niemand zich echt verantwoordelijk voelt voor het programma. 

Naktuinbouw zegt dat de verantwoordelijkheid bij de kwekers ligt, maar die 

zijn nog niet gewend aan het idee van zelfcertificering. 
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