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Ook in deze uitgave van Boomzorg staat weer een forse opsomming van groene projecten met daarin aandacht voor bomen in de openbare ruimte. Uw 

project in een uitgave van Boomzorg? Stuur een mail naar project@nwst.nl  en u krijgt alle informatie doorgestuurd.

Niks boven bomen!

BOmen aan de amStel in UithOOrn en amStelveen

Het afgelopen jaar heeft BSI Bomenservice bijgedragen aan twee prachtige 
boomprojecten aan de Amstel in Uithoorn én in Amstelveen. 
Het ontwikkelen en realiseren van de nieuwe waterlijn in Uithoorn is onder-
deel van een groter project ‘Masterplan dorpscentrum’. Dit project heeft als 
doel om een nieuw dorpshart te ontwikkelen met een plein en winkeluitbrei-
ding en de ligging aan de Amstel aantrekkelijker te maken voor bewoners, 
ondernemers en toeristen. Erik Valkenburg (Gemeente Uithoorn) is in het 
project langs de waterlijn verantwoordelijk geweest voor de (ver)planting van 
de bomen. In samenwerking met BSI Bomenservice heeft hij aan de ‘terraskant’ 
gekozen voor de boomsoort Gleditsia triacanthos ‘Skyline’. Deze Gleditsia is 
een zogenaamde ‘transparante boom’. Voor de nabijgelegen horecagelegen-
heden was de ‘transparantie’ een belangrijke voorwaarde, zodat terrasgasten 
in de zomer nog voldoende in de zon kunnen zitten. Bij het terug planten van 
de bestaande Lindes (Tilia) langs de waterlijn is voor de groeiplaats gekozen 
voor BSI Bomenzand. Vanwege de extra belasting die wordt verwacht bij 
de verharding rondom de nieuwe Gleditsia’s is juist weer gekozen voor BSI 

Bomengranulaat. BSI Bomenservice is de komende drie jaar verantwoordelijk 
voor de nazorg en verzorging van de bomen in dit project. 
De leilindes die gepland zijn langs de waterlijn van de Amstel in Amstelveen 
komen van oorsprong uit Breda en beginnen nu aan een ‘tweede leven’. BSI 
heeft de bomen op een duurzame manier weten te behouden. De leilindes 
zijn vanuit BReda verplant naar de kwekerij van BSI Bomenservice in Maarn. 
Op het moment van verplanting zijn de leilindes iets meer dan 40 jaar oud en 
in totaal hebben ze iets minder dan één jaar op de kwekerij gestaan. 

Be social 
Scan of ga naar:  

www.boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-5611
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PrOject 1BOOm tOOnt de mOgelijkheden regiOnaal hOUt

1boom is een project waarbij kunstenaars, vormgevers en ambachtslieden die met hout werken 
een grote verscheidenheid aan producten en objecten laten zien die uit één boom, een inlandse 
eik van Landgoed Middachten, zijn gemaakt. Dat werk wordt gepresenteerd op een tentoonstel-
ling die heel Nederland rondreist, in een boek en een website die al draait: www.1boom.nl. Het 
boek, de tentoonstelling en de website tonen de mogelijkheden van hout uit de regio. 

aanneemsom: € 46.650,- (excl. € 41.000,- kosten van de productie van het 1boomboek)
Opdrachtgever: Stichting Vormgeving in Hout
contactpersoon opdrachtgever: Otto Koedijk
contactgegevens opdrachtgever: Postbus 107, 6970 AC Brummen ottokoedijk@hetnet.nl 

Planten van iePen in FrieSland

Na het rooien van populieren en abelen en planten van iepen langs de 
oude Rijksweg Joure – Sneek v.v. zijn er tijdens Boomplantdag 2015 nieuwe 
iepen geplant. Deze iepen zijn geleverd door de Stichting Iepenwacht 
Fryslân in het kader van het provinciale herplantproject.

Opdrachtgever: Gemeente De Friese Meren
contactpersoon opdrachtgever: Dhr. H. de Roo
contactgegevens opdrachtgever: 06-22376192
aannemer: Gemeente De Friese Meren

verwijderen tak Uit mOnUmentale treUrBeUk in gieten

Van een grote, 120 jaar oude Treurbeuk op de begraafplaats in Gieten is 
een zware gesteltak, met een diameter van 48 cm, op een oude lengte-
scheur bezweken. De boom is voorzien van meerdere oude en nieuwe 
kroonverankeringen, op de plaats van de scheur heeft een Aramide ver-
ankeringsstrop jarenlang wurgend zijn werk gedaan. De verankeringen 
in deze boom zijn zeer moeilijk te plaatsen, aangezien de kroondiameter 
meer dan 26 meter bedraagt en er geen doorgaande spil aanwezig is waar-
op de krachten overgebracht zouden kunnen worden. De tak is bezweken, 
dat heeft de verankering jammer genoeg niet kunnen voorkomen. Wel is 
bewerkstelligd dat de tak boven gebleven is. De takken die nu aan directe 
zonlicht blootgesteld worden zijn met jute ingewikkeld om verbranding te 
voorkomen. De boom is moeilijk bereikbaar en de operatie is uitgevoerd 
met inzet van ervaren klimmers en afvanghulpmiddelen. 

Opdrachtgever: Landschapsbeheer Drenthe ( Bomenwacht )
contactpersoon opdrachtgever: André Efftink, 0592-316616
eigenaar van de boom: Gemeente Aa & Hunze
aannemer: Brand Boomverzorging
contactpersoon aannemer: Gerard Brand, 0528-231344
Uitvoerenden: Thijs Booij, Jotte & Jos Brand, in overleg met André Efftink 
(Landschapsbeheer Drenthe) en Erik Platje (boomadviesbureau Danphe)
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PROJECTEN

verPlant hOmerUS BOOm almere POOrt

De Homerus boom is 90 jaar oud en is verplant vanaf  kwekerij van den Berk. Deze boom 
heeft tien jaar op de kwekerij gestaan, maar is oud geworden in Valkenswaard. Het gewicht 
van de boom bedraagt 25 ton. 

Opdrachtgever: Gemeente Almere, DSO (Dienst Stedelijke Ontwikkeling) / 
Advies en ingenieursbureau van Stadsbeheer
contactpersoon opdrachtgever: Robin Kruythoff, rkruythoff@almere.nl
contactpersoon uitvoering: Arjen van Ark, avark@almere.nl
aannemer: Pius Floris/Van den Berk
contactpersoon aannemer: Bert van Polen, b.vanpolen@piusfloris.nl
contactpersoon boomkweker: Thieu Pije, thieu@vdberk.nl 


