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Zundert krijgt zijn eigen 
mobiele Boom Boulevard
Maandagmiddag 14.00 uur in Zundert. Ik heb een afspraak met Thijs Kruiver, de vertrekkende boombeheerder van die gemeente. Maar ik ben te laat. 

Het beroemde Zundertse corso heeft de hoofdstraat van Zundert aangedaan en ik moet tien minuten rond het centrum crossen voordat ik een parkeer-

plekje kan vinden.

Auteur: Hein van Iersel 

Boomkwekershoofdstad selecteert bijzonder sortiment

De inspiratieboom Heptacodium miconioides was een de 
soorten waarvan al bij voorbaat bekend was dat deze op 
de boomboulevard geplant zou worden. 
(Foto: Teresia Huibers, Batouwe)
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Het bovenstaande verhaaltje is geen beklag van 
een overbezette redacteur, maar eerder een schets 
van hoe het in veel dorpen een paar keer per jaar 
verloopt. Zundert heeft zijn corso, Den Bosch en 
Maastricht carnaval en Nijmegen de Vierdaagse. Al 
die evenementen hebben één ding gemeen: alles 
moet ervoor wijken en de inrichting van het open-
baar groen wordt eraan aangepast. Het resultaat is 
vaak dat dat openbaar groen er op de meest toon-
aangevende plekken niet erg uitnodigend uitziet.
Ook Zundert kende én erkende dit probleem en 
nam vorig jaar de beslissing om een bijzondere 
Boom Boulevard in het centrum van deze boom-
kwekershoofdstad van Nederland te realiseren. 
Maar dan wel een mobiele Boom Boulevard. Er 
worden ongeveer 50 maatwerkbakken geplaatst 
met een speciaal design, waarin een heel bijzonder 
sortiment wordt aangeplant. 

Specialisten 
Voor de realisatie van het sortiment heeft Thijs 
Kruiver samenwerking gezocht met een drietal 

specialisten: Arjan Zoontjens, die de basale tech-
nische installaties ontwierp, de GKB groep, die de 
vormgeving en engineering van de bakken deed, 
met daarin onder meer faciliteiten om water te 
geven, waarbij de installatie om water te geven 
weer van Zoontjens kwam en tenslotte Cobra 
Boomadviseurs, die Jaap Smit afvaardigde als den-
droloog.

Dendrologie
Jaap Smit en Arjan Zoontjens zitten al op mij te 
wachten in een vergaderzaaltje van het gemeente-
huis. Zij houden een laatste sessie om te bepalen 
welke soorten er in aanmerking komen om in 
deze Zundertse bomenallee te komen. Noblesse 
oblige; in deze boomkwekershoofdstad is alleen 
het bijzonderste sortiment goed genoeg. En dat 
is koren op de molen van het drietal; allemaal gek 
van apart sortiment. Maar apart en bijzonder is 
niet voldoende om op de uiteindelijke shortlist 
van 50 boomsoorten te komen. Kruiver geeft mij 
een lange lijst met misschien wel 150 soorten. ‘Dit 

zijn de bomen waarmee we zijn begonnen. Deze 
lijst hebben we met zijn drieën doorgeakkerd en 
beoordeeld op een aantal aspecten zoals beschik-
baarheid, bloei en zeldzaamheid.’ Als ik daar later 
met de heren over doorpraat, blijkt dat er naast 
winterhardheid en veiligheid geen harde normen 
worden gehanteerd. Wel is het de bedoeling dat 
ongeveer twintig procent van de bomenallee uit 
groenblijvende soorten gaat bestaan. De belang-
rijkste soort voor de groenblijvers wordt waar-
schijnlijk Magnolia grandiflora. Jaap Smit: ‘We heb-
ben een aantal van deze groenblijvende magnolia’s 
bekeken, maar de beste cultivars zijn waarschijnlijk 
‘Galissoniere’ en ‘Goliath’. Hiervan zullen we er 

De Molenstraat in Zundert is op dit moment 
een straat waarin eigenlijk nauwelijks bomen 
staan. Dat kan ook niet, omdat de straat 
onder andere voor het corso vrij van obsta-
kels moet zijn. In de Molenstraat komen nu 
50 boombakken met een heel bijzondere 
sortiment. Het project zal in de loop van 2018 
worden gerealiseerd. 

Arjan Zoontjens, Thijs Kruiver en Jaap Smit geven gedrieën aan waar één van de bakken komt te staan.



47www.boomzorg.nl 

ongeveer tien gaan planten.’
Er wordt met nadruk gezocht naar soorten die 
naast een interessante bloei ook mooie vruchten 
hebben of een drachtplant voor bijen zijn. Jaap 
Smit: ‘Vruchtdragend is prima, maar we willen geen 
soorten zoals Morus alba, waarvan de vruchten 
veel overlast veroorzaken. Styrax, bijvoorbeeld, 
draagt ook vruchten, maar deze veroorzaken wei-
nig overlast, omdat het merendeel van de vruchten 
in de boombak belandt.’

Bakken 
De bakken zijn zoals gezegd ontworpen en geën-
gineerd door GKB Staalwerk uit Barendrecht. Ze 
zijn ongeveer 1,5 x 1,5 meter groot en 1 meter 
hoog. De bakken worden gemaakt uit gepoeder-
coat staal, waarop in gepatineerd koper een logo 
wordt aangebracht. Arjan Zoontjens: ‘Dat patineren 
is een heel precies proces. Je behandelt het koper 
heel kort met zuurstof; daarna stop je het oxida-

tieproces door het logo van een lamineerlaag te 
voorzien.’ 
De bakken worden bewaterd door een volautoma-
tisch watergeefsysteem. De vijftig bakken worden 
in drie groepen verdeeld, die gekoppeld worden 
aan een zogenaamde breektank; dat is een onder-
gronds waterreservoir waarin het water uit de 
boombakken terug kan vloeien. Doel is het risico 
op legionella te verminderen. 

Best value procurement 
GKB Staalwerk heeft het project ontworpen en 
zou in principe ook een goede kandidaat voor 
de uiteindelijke realisatie zijn. Dat geldt ook voor 
Zoontjens Boomprojecten. Voor de selectie van de 
toekomstige aannemer wordt op dit moment een 
best value procurement-aanbesteding op de markt 
gezet. Dat zou ook kunnen inhouden dat bepaalde 
technische details van het project nog veranderen, 
als een aannemer van mening is dat hij het project 
dan beter, slimmer en/of goedkoper kan realiseren. 
Zoontjens verwacht echter niet dat dit op grote 
schaal zal gebeuren. De techniek lijkt redelijk dicht-
getimmerd.

Voor de aankoop van de bomen geldt dat niet. 
Zoontjens, Smit en Kruiver hebben met zijn drieën 
alle grote boomkwekers bezocht om de soorten te 
bekijken en in bepaalde gevallen ook al te selecte-
ren. Kruiver: ‘Van een paar soorten was vanaf het 
begin al duidelijk dat deze erin zouden moeten 
komen. Een voorbeeld daarvan is Heptacodium 
miconoides, oftewel de zevenzonenboom.’ Voor de 
rest heeft het drietal alle soorten op de longlist 
punten gegeven. Aan de hand van die punten en 
de praktische aspecten wordt bepaald wat uitein-
delijk wordt aangeplant. 

Zunderts roem
Hoewel Zundert voor dendrologen een soort wal-
halla is, zijn er eigenlijk weinig of geen kwekers die 
bijvoorbeeld Heptacodium als grote solitair kunnen 
aanbieden. Dat zijn toch de grotere kwekers als 
Ebben en Van den Berk. Waarschijnlijk is veel van 
het uitgangsmateriaal dat deze kekers gebruiken 
wel weer afkomstig uit Zundert. De mobiele Boom 
Boulevard moet in ieder geval bijdragen aan het 
imago van Zundert als boomkwekershoofstad. 
Thijs Kruiver: ‘Over een paar jaar moeten boom-
kwekers hier met hun klanten naartoe gaan om te 
laten zien welke soorten zij kunnen leveren.’ 
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