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BoomzorgBoomzorg
HET VAKBLAD VOOR BOOMVERZORGING EN BOOMBEHEER IN DE OPENBARE RUIMTE

Beheer, kap, versnipperen 
en transport 
alles onder één dak

inspiratieboom
Castanea sativa

Juridisch
Beeldbepalend en 
toch kappen

kastanjebloedingsziekte
Eindelijk een halt 
toeroepen?

•	 Bomen	/	beplantingen	rooien
•	 Bomen	snoeien
•	 Verhuur	verreiker	met	zaagkop
•	 Stobben	frezen
•	 Klepelen	takhout	/	begroeiing
•	 Transport	groenafval	en	gras
•	 Groenrecycling
•	 In-	en	verkoop	stamhout

De beste kwaliteit voor 
een eerlijke prijs!

Boomrooierij

Heideweg 3, 5472 LC  Loosbroek
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TREE
INDUSTRY
PERSONALITY

   Voor al uw rooi- en 
snoeiwerkzaamheden  

 

Kortenhoef 

Tel: 06-21225226

www.robvandenhoek.nl

Markelo: 0547-750 900 

Dedemsvaart: 0523-611 176 

info@boomspecialist.nl 

www.boomspecialist.nl 

Adviseurs voor: Bomen, 
Grootgroen, Flora&Fauna

Van Pallandtlaan 10

6998 AW Laag-Keppel

T: 0314-642 221

info@foreestgroenconsult.nl

www.foreestgroenconsult.nl

Windhoek 5

7345 EH  Wenum Wiesel

T: 055-3121041

F: 055-3120728

bouwmeester@treeworker.nl

www.treeworker.nl

Bloemendaalseweg 68a

2804 AB  Gouda

T: 06-22420943

info@hovenier-boomverzorging.nl

www.hovenier-boomverzorging.nl 

Boomverzorging
Dwazziewegen 17

9301 ZR Roden

T: 050-501 53 46 

M: 06-53240346

vosgroenverzorging@planet.nl

www.vosroden.nl

Expert advies voor 
bomen in de stad

25 jaar ervaring

T: 020-411 87 53

couenberg@natura-ingenium.nl

www.natura-ingenium.nl

Groeiplaatsverbetering
Pneumatische injectie methode
Snoeien-(ver)planten
Onderzoek & Advies
Inventarisatie/VTA
Taxaties

info@boomtotaalzorg.nl
030-6011880

Boomadviesdiensten Heusden
Boomtechnisch onderzoek, VTA, 

Boomeffectanalyse, 

(Picus-) geluidstomografie

T: 06-12330613

info@boomkarwei.nl

Tarzan Boomspecialisten

Snoei & Kap - onderzoek, 

inventarisatie, aanplant, detachering

T: 0297-582994

f@tarzan.eu

www.tarzan.eu

Snoeien, rooien, verplanten
VTA controle,  advies

Treeworker, Tree Technician

T: 0525-653695
M: 06-51061686

info@boomentuintechniek.nl
www.boomentuintechniek.nl

Waaldijk 24
6677 MB 
Slijk-Ewijk

0481-482 556
0653-847 171

bosland@planet.nl

VTA-rapportages
FFW-checks

Inventarisatie | onderzoek
advies | snoeien | Vellen
info@boomontzorging.com 
www.boomontzorging.com
 
• Robert van Stuyvenberg  
   06-15699852 
• Aernout Theunissen  
   06-23290014

Boomtechnisch adviseur
European Tree Technician
Harderwijkerstraat 35

3881 ED Putten

T: 0341-370290

M: 06-46206749

info@boomadviesduifhuizen.nl

www.boomadviesduifhuizen.nl

Boomtechnisch onderzoek 
advies & taxatie 

Venkel 37   
8101 DL Raalte   
T: 0572-364 400   
M: 06-518 904 42
E: info@expedio-arbori.nl   
I: www.expedio-arbori.nl

www.ablboomverzorging.nl 

Vestiging Veluwe
Hoorn 2
6713 KR Ede 
T: 0318-614 227
info@ablboomverzorging.nl  
Vestiging Twente
Lichtenbergerweg 4
7462 PT Rijssen-Holten
T: 0548-621 812

Leendert Jan van Santen

Cozijnsenlaan 25
3772NP Barneveld
T: 06-511 446 87

info@degroenevallei.nl
www.degroenevallei.nl

DE GroEnE VALLEI

Onderzoek, advies, snoei
ETW, ETT

Laan van Mertersem 15
Breda, 076-520 3909
info@B-vier.nl 
www.b-vier.nl

T: 030-656 3016
M: 06-54942530
info@vanaschgroenvoorziening.nl
www.vanaschgroenvoorziening.nl

www.agrodearend.com

Agro “De Arend” BV

Tielsestraat 95

4041 CS Kesteren

tel: 0488 – 483275

info@agrodearend.com Uw partner 
met visie voor 
de kweker!
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22 Inspyratieproject: 
groeiplaatsinrichting 
Maankwartier in 
Heerlen, TGS

TGS, de gemeente Heerlen en engineer Antea Group hebben de afgelopen jaren 

de groeiplaats voor vijf honingbomen van Boomkwekerij Lappen voorbereid en 

ingericht op een van de daken van het project Maankwartier in Heerlen. De bomen 

op het dak maken gebruik van een watermanagementsysteem dat water op het dak 

vasthoudt, irrigeert en eventueel overschot bij piekbuien rustig van het dak afvoert.  
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Zal de kastanjebloedingsziekte 
nu eindelijk een halt 
toegeroepen worden?

Ook de kastanjebomen in de gemeente 

Sittard-Geleen ontsprongen de dans niet. 

In 2008 werden hier al de eerste door de 

kastanjebloedingsziekte aangetaste bomen 

gerooid. Een gedegen plan van aanpak werd 

opgezet en Prop Boomtechniek startte op 1 

juli vorig jaar met het verwarmen van drie 

aangetaste kastanjebomen op de Algemene 

Begraafplaats in Sittard. Binnenkort worden 

nog vijf beeldbepalende bomen behandeld.

Kip, de meest veelzijdige …. 
onkruidbestrijder

Boomkwekerij Udenhout introduceerde in juni 

2017 onder de naam Kweker-Ei een nieuwe manier 

van onkruid beheren. Het gaat om een pilot waarin 

scharrelkippen een perceel laanbomen onkruidvrij 

houden. Vanuit een mobiele stal gaan de kippen 

dagelijks naar hun werk.

COLOFON
Boomzorg wordt 8 keer per jaar in een  gemiddelde 
oplage van 2.250 exemplaren verspreid onder 
boomverzorgers en boombeheerders in dienst van 
gespecialiseerde bedrijven en gemeentes. 

Redactie & commercie
NWST NeWSTories bv
Fransestraat 41
6524 HT Nijmegen
T 024-3602454
I www.boomzorg.nl

Hoofdredacteur:     Hein van Iersel (hein@nwst.nl)

Operationeelmanager: Peter Jansen (peter@nwst.nl)

Redacteurs:    Kelly Kuenen (kelly@nwst.nl)

     Guus van Rijswijck (guus@nwst.nl)

     Nino Stuivenberg 

Vormgeving:     Marie Cecile Oosterhout   

     en Tessa Benders (StudioBont)

Advertenties:    Alberto Palsgraaf

     (alberto@nwst.nl)

     Rik Groenewegen 

     (rik@nwst.nl)

Sales support:    Lieke van der Weijde

     (lieke@nwst.nl)

Abonnementen
77,- per jaar. De abonnementsperiode loopt van 
1 januari tot en met 31 december van ieder jaar en 
uw abonnement zal jaarlijks automatisch worden 
verlengd, tenzij uw schriftelijke wederopzegging 
uiterlijk 31 oktober voorafgaand aan de nieuwe  
abonnementsperiode in ons bezit is. Op alle 
abonnementen zijn onze leveringsvoorwaarden 
van toepassing. Deze vindt u op 
www.boomzorg.nl/abonnement

ISSN: 2211-9892

Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van  
(de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden. 
Deze berusten bij Boomzorg c.q. de betreffende auteur. Niets uit 
deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van de 
uitgever worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door 
middel van druk, scan, fotokopie, elektronisch of op welke wijze 
dan ook. Boomzorg wordt tevens elektronisch opgeslagen en 
geëxploiteerd. Alle auteurs van tekstbijdragen in de vorm van 
artikelen of ingezonden brieven en/of makers van beeldmateriaal 
worden geacht daarvan op de hoogte te zijn en daarmee in te 
stemmen e.e.a. overeenkomstig de publicatie- en/of 
inkoopvoorwaarden. Deze zijn bij de redactie ter inzage of op
te vragen.

12 62



5www.boomzorg.nl 

      
 

twitter.com/boomzorg

facebook.com/bladboomzorg

6 Nieuws

10 Boomgranulaat ECO: kwaliteit en 
 duurzaamheid in optima forma

22 Inspyratieproject: groeiplaatsinrichting   
 Maankwartier in Heerlen, TGS

26 Inspyratieproject: bomencarré op IJburg, 
 Amsterdam, Nationale Bomenbank

30 Inspyratieproject: Verplanting drie lindes in   
 centrum Utrecht, Copijn Boomspecialisten

34 Inspyratieproject: Het Witte Lint,    
 Boomkwekerij Udenhout en Vaarkamp B.V. 

38  Inspyratieproject: Verplanting 129 zomereiken 
 langs de N366, BTL Bomendienst

48 Effectiviteit van boombeschermende 
 maatregelen

50 Een kurkboom, maar dan zonder kurk

58 Beeldbepalend en toch kappen?

66 Helicon Eindhoven is alweer toe aan zijn 
 twaalfde groep aankomende 
 Boomverzorgers/ETW’s

70 Allemaal een goed gevoel door 
 verplante bomen!

74  ‘Opdrachtgevers vinden het vaak fijn om 
 alles bij één bedrijf onder te brengen’

78 Hoofdredactioneel

42

VOLG ONS

INHOUD

EN VERDER

Inspyratieproject: park bij nieuw 
gemeentehuis Bloemendaal, Peter de ruyter 

In 2013 heeft landschapsarchitect Peter de Ruyter het park voor het vernieuwde 

gemeentehuis van Bloemendaal aangepast. Geen eenvoudige klus, want de 

bewoners van Bloemendaal staan bekend om hun kritische oog voor groen.

18
dag

inspyratie
boom

Castanea sativa: Inspiratieboom van  
Boomtechnisch adviseur  
Peter Spijker

Peter Spijker, boomtechnisch adviseur bij Treevision 

boomtechnisch ingenieursbureau, woont in Arnhem 

en fietst altijd langs de ‘poortwachters’ als hij zijn kin-

deren naar school brengt. De poortwachters zijn de 

drie eeuwenoude tamme kastanjes (Castanea sativa) 

die bij de ingang van het park Gulden Bodem aan de 

Zijpendaalseweg staan.
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Groeneveldt Grijpers 
komt met Low Weight
Het in Groot-Ammers gevestigde Groeneveldt 
Grijpers BV heeft een nieuwe serie hulpstukken 
ontwikkeld: de Low Weight Serie. De serie is bij-
zonder geschikt voor de bosbouw. De Low Weight 
Serie bestaat uit een Type 800-rondklemgrijper 
met een openingsdiameter van 1800 millimeter, 
een lichte zaagkast met een zaagdiameter van 60 
centimeter en een knipschaar met een knipdiame-
ter van 35 centimeter. De lichtgewicht hulpstukken 
zijn speciaal ontwikkeld voor graafmachines met 
een machineklasse van dertien tot zestien ton. De 
lichte rondklemgrijper heeft een gewicht van 835 
kilo, terwijl het maximumlaadvermogen 3000 kilo 
bedraagt. De rotator wordt aangedreven door vier 
hydraulische motoren. De knipschaar (GG-Knipper) 
is te monteren aan de Type 800-houtgrijper. Op 
deze manier wordt de grijper omgebouwd tot 
bomenknipper en kunnen er boomstammen tot 35 
centimeter mee geknipt worden. 

De openbare ruimte 
meetbaar maken
Afgelopen jaar heeft Cobra Adviseurs flink  
gesleuteld aan het nieuwe concept sensing urban 
nature. Met dit platform wordt de openbare ruimte 
meetbaar gemaakt op ieder moment van de dag.  
De kracht van sensing urban nature zit in de  
combinatie van verschillende databronnen en 
de overzichtelijke presentatie en communicatie. 
Worden de grenswaarden van sensoren of  
satellietdata overschreden? Dan brengt het  
systeem de betrokkenen automatisch op de 
hoogte via een sms, e-mail of tweet.

Cobra Adviseurs heeft inmiddels jarenlange 
ervaring opgebouwd met bodemvochtmonitoring 
bij bomen. Met behulp van sensoren wordt het 
verloop van het beschikbare vocht in de bodem 
live gevolgd. Dit is vooral interessant voor bomen 
die een verhoogd risico lopen, zoals monumentale 
bomen bij rioleringswerkzaamheden of waarde-
volle jonge aanplant. Als de bomen dreigen te 
verdrogen, komt er vanzelf een seintje binnen.
Extreme hitte in de stad is een groeiend probleem. 
Vooral oudere mensen hebben hier snel last van. 
Maar waar liggen nu precies de probleem- 

gebieden? Met behulp van satellietdata wordt 
de oppervlaktetemperatuur gemonitord. Cobra 
vormt de data om tot een overzichtelijke kaart met 
daarop alle hitte-eilanden in de stad of gemeente.

In Memoriam  
Piet de Winter
Afgelopen zaterdag, 24 juni, overleed Piet de  
Winter, grondlegger van de Nationale Bomenbank. 
Piet was tevens medebestuurder van de zuster-
bedrijven Kuppen boomverzorging, Nationale  
Bomenbank Van der Tol Noord-Holland, Terra  
Nostra, TGS en Greenguard. De Nationale Bomen-
bank laat in een persbericht weten dat zijn over-
lijden toch nog onverwacht kwam, hoewel hij al 
een poosje ziek was. Piet overleed na een mooie 
personeelsdag, afgelopen vrijdag 23 juni, waarbij 
hem een bankje in zijn geliefde polder werd 
aangeboden. Piet werd die dag tevens bedankt 
voor zijn rol als coach, en de overdracht van zijn 
bedrijf aan zijn zoon Pieter-Jan werd gevierd. Op 
zaterdagmiddag is hij in het bijzijn van zijn gelief-
den vredig ingeslapen. Volgens de medewerkers 
van de Nationale Bomenbank was Piet afgelopen 
vrijdag supertrots toen de bedrijfsauto's voorbij 
zijn woning reden, waarbij hij opmerkte: 'Wat is het 
toch een mooi bedrijf'. Uit sociale overwegingen, 
maar ook vanwege gemeenschappelijke belangen 
erkende Piet de kracht van samenwerking en stond 
hij aan de basis van de oprichting van de branche-
organisatie voor boomverzorgers. Behalve voor 
ondernemen had Piet een passie voor bomen.  
De medewerkers van de Nationale Bomenbank 
laten weten vast te houden aan de mooie herinne-
ringen aan Piet de Winter en verder te gaan met het 
uitbouwen van zijn filosofie binnen hun bedrijven.

Boomveiligheidsonderzoek bij  
Amerikaanse eiken
In opdracht van de gemeente Twenterand heeft Pius Floris Boomverzorging bij zestien bomen een 
boomveiligheidsonderzoek uitgevoerd. Het betreft zestien Amerikaanse eiken aan de Eikelaars in 
Vroomshoop. Aanleiding voor het boomveiligheidsonderzoek zijn de afwijkingen en gebreken die 
bij een eerder uitgevoerde visuele boomveiligheidscontrole werden waargenomen. Er werden onder 
andere zwamaantastingen, holten en verdikkingen aangetroffen.

Op basis hiervan zijn de zestien bomen als risicoboom aangeduid. Door middel van boomveiligheids-
onderzoeken met de Picus Geluidstomograaf werd de breukvastheid van de bomen beoordeeld.  
Het boomveiligheidsonderzoek werd uitgevoerd door de vestiging Pius Floris Boomverzorging  
Deventer in samenwerking met Pius Floris Boomverzorging Vught.
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NIEUWS

Bomenstichting stelt 
'mooiebomenlijst' op 
per provincie
De Bomenstichting wil maandelijks een lijst 
publiceren van tien bomen per provincie die een 
'ereklasse' vormen. Het gaat om weelderige, statige 
bomen met een bijzonder verhaal. Friesland is de 
eerste provincie waarvoor een lijst met bomen 
werd opgesteld. De Bomenstichting wil met de lijst 
aandacht vragen voor de belangrijke plaats van 
bomen in de natuur en cultuur. In de lijst die de 
afgelopen week gepubliceerd werd, waren onder 
meer een witte paardenkastanje, een zomereik en 
een moerbei opgenomen. Van de bomen wordt 
vermeld wanneer ze zijn geplant en wat de omtrek 
en de hoogte is.

Greenmax breidt  
assortiment uit met 
boomroosters
Sinds kort heeft Greenmax zijn assortiment uit-
gebreid met een nieuw product: boomroosters.  
De Greenmax-boomroosters zijn er in verschillende 
maten, vormen en designs. 

Door boomroosters toe te passen, wordt de veilig-
heid van de omgeving gegarandeerd. Het maaiveld 

rondom de bomen blijft gelijk, zodat er geen  
gevaarlijke situaties ontstaan. De bomen zelf zijn 
ook beschermd en de stam en wortels worden door 
de boomroosters niet beschadigd. Boomroosters 
zorgen er tevens voor dat water en zuurstof  
gemakkelijker bij de wortels kunnen komen.  
Het onderliggende frame voorkomt belasting en 
beschadiging van wortels. 

Greenmax heeft een assortiment met verschillende 
typen boomroosters. Aangezien het bedrijf zelf de 
productie voor zijn rekening neemt, kunnen er op 
verzoek ook verschillende grafische patronen en 
specifieke maatvoeringen geproduceerd worden.

Bomen in Warffum 
vergiftigd
Vijf bomen in het Groningse Warffum zijn vergif-
tigd. De stammen bevatten meerdere grote gaten. 
Dat meldt RTV Noord op haar website. Het gaat om 
ongeveer zeven gaten van twaalf centimeter per 
boom, waarin het bestrijdingsmiddel Roundup is 
gegoten met als doel de bomen te laten sterven. 
Jan de Vries, die namens de gemeente Eemsmond 
met maaiwerkzaamheden bezig was, ontdekte het 
vandalisme. De buurt heeft met afschuw op het 
voorval gereageerd. Een buurtbewoner stelt dat 
de hele singel nu is verpest. Het vandalisme, dat 
pas deze week werd ontdekt, heeft waarschijnlijk 
al maanden geleden plaatsgevonden. Volgens 
De Vries is het effect van Roundup pas na enkele 

maanden zichtbaar. Het is vooralsnog onduidelijk 
wie verantwoordelijk is voor de beschadigingen. 
De gemeente Eemsmond heeft aangifte gedaan 
van de vergiftiging.

Grote plataan in  
Voorburg verplaatst 
De gemeente Leidschendam-Voorburg heeft beslo-
ten een grote, circa vijftig jaar oude plataan te ver-
plaatsen in verband met de aanleg van een nieuw 
schoolgebouw. De gemeente geeft hoge prioriteit 
aan het behoud van de boom, die een beeldbepa-
lende functie gaat vervullen op het nieuwe, groene 
schoolplein van basisschool De Dijsselbloem.  
De plataan, een Platanus x hispanica, is achttien 
meter hoog en zestien meter in omvang, heeft een 
stamdiameter van zeventig centimeter en weegt 
circa zestig ton. De verplaatsing is noodzakelijk 
vanwege de bouw van de school met een nieuwe 
gymzaal, inclusief een turnhal. Van Helvoirt Groen-
projecten verplant de boom aan de Delflandlaan in 
Voorburg.

De plataan werd medio april van dit jaar met twee 
rupskranen van elk 35 ton versleept naar de andere 
kant van het projectgebied. De bedoeling is dat de 
boom hier één jaar blijft staan, gedurende de sloop 
van een van de gebouwen op het terrein.  
De boom kan hier verder groeien en bijdragen aan 
een groene leefomgeving. De plataan wordt voor 
een periode van drie jaar gemonitord en voorzien 
van watergiften.

EPR profiteert van 
warm weer
Het warme weer zorgt ervoor dat eikenprocessie-
rupsen goed gedijen. Dat zegt het Kenniscentrum 
Eikenprocessierups op de site van Nature Today.
Silvia Hellingman van Kenniscentrum Eikenproces-
sierups zei vorig jaar al een groot aantal rupsen 
te verwachten. Toen werd een recordaantal eitjes 
gevonden. Die voorspelling lijkt inderdaad uit te 
komen; naar verwachting zijn er dit jaar bijzonder 
veel nesten. In een onderzoek door de Vlinderstich-
ting zouden in lanen met eiken al zes keer zo veel 
nesten zijn gesignaleerd als in 2016.

De hoge temperaturen zorgen ervoor dat de 
rupsen zich vrij laag in de boom bevinden. Als de 
temperatuur de 32 graden overstijgt, ontstaat ook 
het gevaar van nestvorming in de bodem.

Start beheerwerkzaamheden De Hoge Veluwe
In juli vangt Het Nationale Park De Hoge Veluwe aan met het beheer van het 5.400 hectare grote land-
goed. Niet alleen begint de houtkap en vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats in de open ruimte, 
ook gaat de jacht op wilde zwijnen, edelherten en moeflons van start. Deze uitvoerende werkzaamheden 
zijn nodig om het landgoed als zodanig in stand te houden. De bomen worden gekapt om het blijvend 
bos meer groeiruimte te geven en lokaal te laten verjongen. De werkzaamheden in de open ruimte 
zorgen er onder andere voor dat het dichtgegroeide stuifzand weer open wordt gemaakt. De jacht is al 
meer dan 80 jaar een integraal onderdeel van het beheer van het park en is nodig om de wildstand terug 
te brengen naar de draagkracht van het terrein. De jacht op edelherten begint dit jaar een maand eerder 
dan gebruikelijk.



Stichting Groenkeur 

info@groenkeur.nl

www.groenkeur.nl

      @groenkeur

Vakmanschap, duurzaamheid, kwaliteit en garantie.

‘Garantie voor inzet  

vakkundig personeel  

en veilige werksituaties.’

Groenkeur boomverzorging 
Betrouwbaar en veilig

  Doe mee met ons lezersonDerzoek en 
     win prachtige prijzen!

Wij waarderen uw mening over onze vakbladen, websites en social media. Daarom nodigen we u graag uit om deel te 
nemen aan ons lezersonderzoek. 
 
Dit onderzoek helpt ons om u in de toekomst beter van allerlei kennis en informatie met betrekking tot de groene sector te 
voorzien. Wij horen uw mening dus graag!
 
Ga naar onze website of scan de QR code.
 
Doet u mee? Dan maakt u kans op prachtige prijzen. Onder de deelnemers verloten wij namelijk een Husqvarna accu 
heggenschaar (ter waarde van € 429,-), 20 jaarabonnementen en 10 snoeischaren!  T.W.V. € 429,-
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CONNECTING GREEN PROFESSIONALS

HET ANDERE VAKBLAD VOOR DE BOOMKWEKERIJ
Boom in BusinessBoom in Business

Stap voor stap

werken aan ontwikkeling

De zaken gaan nu goed

In Zundert  

schijnt de zon

Beter weer

Regio in beeld - Zundert

Anders doen

dan anderen

Geld verdienen

AndeRS doen dAn AndeRen
dan kun je geld verdienen

Regio
in beeld
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Heet water in de strijd tegen 

onkruiden op verHardingen

Optimalisatie van de heetwatertechniek

wethouder wijchen

Groenbeheer is net 

voetbal

de schone stad

een gemiste kans!

CONNECTING GREEN PROFESSIONALS

Stad + GroenStad + Groen
HET VAKBLAD VOOR OPENBAAR GROEN EN HET VERGROENEN VAN DE BUITENRUIMTE

onkruidspecial

onkruid
reiniging

DEMO
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zero-
emission

Green deal
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Stad nog niet klaar 

voor klimaatextremen...

CONNECTING GREEN PROFESSIONALS

Stad + BlauwStad + Blauw
HÉT VAKBLAD OVER WATER IN DE OPENBARE RUIMTE

nieUW in 2017

Gaat Stad + Blauw hierover informeren?

natuurlijk zwemmen              

Regelgeving voor 

zwemvijvers 

Stadsbomen als 

watermanagers

 Combinatie van groen 

en blauw    
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OnderhOud KunsTgras hOcKey

special: hOcKey

is geen hogere wiskunde

Hockey Ultra Series

www.condorgrass.com

Het is mijn droom, dat iedere hockeyspeler het 

maximale uit zichzelf kan halen. Vandaar dat ik graag 

meedenk in het verbeteren van de infrastructuur.

Condor Grass hockey ambassadeur

Thomas Briels – Aanvoerder Team België en Olympisch zilveren medaille winnaar in Rio.
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BoomzorgBoomzorg
HET VAKBLAD VOOR BOOMVERZORGING EN BOOMBEHEER IN DE OPENBARE RUIMTE

Boomstut symBool
voor transformatie plein in Heerlen

Bomen behouden

dankzij de

Bomenmakelaar

Inspiratieboom

Populus x generosa 

‘Unal’ 

Klant als matchmaker

Samenwerken

op projectbasis
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Filosoof, doorzetter of pionier?

Boek ‘De boomhoroscoop’

Filosoof, doorzetter of pionier?

Uit welk hout ben jij gesneden?

De symboliek van bomen spreekt al eeuwen tot de verbeelding. Zo is het menselijk 

karakter in de Keltische boomkalender onlosmakelijk verbonden met de bomenwereld. 

De Kelten herkenden in bomen duidelijke karaktereigenschappen die mensen inzicht 

geven in hun eigen persoonlijkheid en gedrag. De eigenwijsheid van een esdoorn? 

De fijngevoeligheid van een lijsterbes? Of het doorzettingsvermogen van een eik?

In dit rijk geïllustreerde naslagwerk ontdekt u aan de hand van bijzondere 

karakterbeschrijvingen van bomen uit welk hout u gesneden bent. 

Daarnaast vindt u in dit boek natuurlijke legendes en praktische 

informatie en wetenswaardigheden over bomen en bossen. 

Bestel ‘De boomhoroscoop’ voor € 19,95 op 

www.ebben.nl > Kenniscentrum > Literatuur
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HET VAKBLAD VOOR GREENKEEPING
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GreenkeeperGreenkeeper

Jarl Tranekaer Jorgensen

Toro Greenkeeper STudenT of The Year:

‘Het was fantastisch om ervaring op te doen  

op St. Andrews’ 

Doorpakken met  

de green Deal!

Publicatie best practices

snelwisselen 

van kooien

Zonder te sleutelen

schimmels

bestrijden
met deel uv-spectrum

Grip op watermanagement met de 

nieuwe H2Pro wetting agent range.

De nieuwste generatie H2Pro wetting agents zijn speciaal ontwikkeld 

voor greenkeepers, fi eldmanagers (maar ook hoveniers en openbaar 

groenvoorzieners) en helpen grip te krijgen op watermanagement. 

Het gebruik van geavanceerde  oppervlaktespanningsverlagende 

technologieën, stelt ICL Specialty Fertilizers in staat om een compleet 

nieuwe range van 3 gespecialisteerde wetting agents te introduceren; 

H2Pro TriSmart, H2Pro FlowSmart en H2Pro AquaSmart zijn zorgvuldig 

geformuleerd en getest om u te helpen bij het krijgen van controlere 

over uw bodemvochtbeheersing.

Een compleet 
nieuwe range 

   met geavanceerde 

technologieën 

Voor meer informatie, video’s en klantervaringen bezoekt u h2pro.icl-sf.com/nl/ 

H2Pro_WettingAgents_Ad_NL.indd   1

26-06-17   13:25

greenkeeper
of the year
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Beheerdersdag op  
29 september
De Beheerdersdag vindt dit jaar plaats op  
29 september op Landgoed Mariënwaerdt.  
Dat laten de landelijke Bosgroepen weten op 
hun site. De Beheerdersdag is een jaarlijkse dag 
rondom het beheer van bos, natuur en landschap 
in Nederland, georganiseerd door de Bosgroepen 
en de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigena-
ren (VBNE), samen met diverse partners. Tijdens de 
dag worden lezingen, demonstraties, workshops en 
excursies georganiseerd en kan men de infomarkt 
bezoeken. Aan het programma wordt nog gewerkt; 
inschrijven is al wel mogelijk.

Bosgebied Paleis 
Soestdijk open voor 
publiek
Paleis Soestdijk en het bijbehorende landgoed wor-
den voor 1,7 miljoen euro verkocht aan Made By 
Holland. Het consortium maakt er een platform van 
voor 'innovaties en excellent ondernemerschap'. 
Het park rond het paleis wordt een proeftuin voor 
innovaties. Het paleis zelf gaat ruimte bieden aan 
tentoonstellingen. In de vleugels en gebouwen in 
het park kunnen bedrijven en kennisorganisaties 
hun nieuwste innovaties presenteren aan een 
breed publiek, bijvoorbeeld op het gebied van 
waterbeheersing, agricultuur en voeding, design 
en duurzame energie. Aan de overkant van de 
Amsterdamsestraatweg is ruimte voor ontvangsten 
en evenementen. Op verschillende plekken op het 
landgoed komen horeca en hotelvoorzieningen. 
Op het terrein van de voormalige marechaussee-

kazerne worden woningen gerealiseerd. In de 
directe omgeving van Paleis Soestdijk liggen 
bossen die toegankelijk zijn voor het publiek. Zo'n 
160 hectare bos was tot nu toe slechts sporadisch 
toegankelijk voor bezoekers, maar het bosgebied 
dat nu nog is afgesloten, gaat in het nieuwe plan 
open voor recreanten. 

Het paleis is op dit moment nog in eigendom bij 
het Rijksvastgoedbedrijf. Nu is bekend geworden 
dat Made By Holland de nieuwe eigenaar wordt. 
Het consortium heeft de race om paleis Soestdijk  
te kopen met het bod van 1,7 miljoen euro  
gewonnen van twee andere bieders. In een eerdere 
ronde werden de initiatieven inhoudelijk beoor-
deeld; in de laatste ronde telden alleen nog de 
hoogte van het bod en eventuele voorwaarden 
mee.

Eerste meestertitels in 
hoveniersbranche
Op 27 juni werden in Baarn de eerste twee 
'meesterhoveniers' van Nederland geïnaugureerd. 
Gerwin van de Pol en Teun van der Meijden hebben 
aangetoond over de hoogste graad van 'heden-
daags vakmanschap' te beschikken. De titel is een 
initiatief van VHG.

Met de titel wil de branchevereniging 'excellent 
hedendaags vakmanschap' waarderen en onder de 
aandacht brengen. VHG-directeur Egbert Roozen: 
'De meestertitel geeft de individuele professional, 
het hoveniersbedrijf en het hoveniersvak meer 
aanzien. En dat is belangrijk voor de uitstraling van 
het groene vakmanschap. Op deze manier tillen we 
het vak naar een hoger niveau en maken we het 
aantrekkelijker voor bijvoorbeeld jongeren om in 

te stromen. Hiermee sluiten we ook aan bij de wens 
van minister Bussemaker van OCW om excellent 
vakmanschap weer de aandacht te geven die het 
verdient.'

Een onafhankelijke examencommissie beoordeelde 
of de kandidaten voldeden aan de hoge eisen op 
het gebied van theoretische, praktische en sociale 
vaardigheden. Dat gebeurde op basis van het 
curriculum vitae van de kandidaten en een gede-
tailleerd portfolio met aanleg- en onderhouds-
projecten. Een belangrijk onderdeel was ook een 
uitgebreide presentatie van en bezoek aan enkele 
aangelegde en onderhouden tuinen. De procedure 
werd afgesloten met een branche-examen.  
De kersverse meesterhoveniers hebben vol 
overgave aan het erkenningstraject deelgenomen. 
'De lat lag hoog, maar ik was meteen enthousiast', 
aldus Teun van der Meijden, eigenaar van Blommeij 
Groenprojecten in Gemonde. 'Met deze titel wil ik 
jongeren motiveren en laten zien dat het vak veel 
meer is dan schoffelen.' Voor Gerwin van de Pol, 
eigenaar van Groenxpert in Wijchen, is de titel de 
kroon op zijn vakmanschap. 'Met deze officiële 
erkenning straal ik nog meer vertrouwen uit naar 
mijn klanten. Daarnaast ben ik met trots  
ambassadeur voor de bedrijfstak.'

Wetsvoorstel kentekenplicht tractoren 
Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) gaat het wetsvoorstel voor de 
kentekenplicht van tractoren opnieuw indienen. Dat schreef zij vorige week in een brief 
aan de Tweede Kamer. De kentekenplicht LBT (landbouw- en bosbouwtrekkers) werd af-
gelopen december nog nipt verworpen in de Tweede Kamer; het voorstel kreeg toen 71 
stemmen tegen en 69 voor. Schultz schrijft dat zij zich hiervan bewust is, maar dat een 
alternatief registratiesysteem dusdanig nadelig is dat zij heeft besloten om het voorstel 
opnieuw in te dienen. Bovendien bestaat er onder de partijen wel degelijk de wens  
voor kentekening, aldus de minister.

Kentekening is bovendien nodig om de maximumsnelheid te kunnen verhogen van 25 
km/u naar 40 km/u. Schultz geeft aan dat de 'noodzakelijke voorbereidingen' inmiddels 
in gang zijn gezet. De minister verwacht het wetsvoorstel op korte termijn opnieuw  
te kunnen aanbieden.

NIEUWS
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Boomgranulaat ECo: 
kwaliteit en duurzaamheid 
in optima forma
Door vergroening van de omgeving verbetert de kwaliteit van het samenleven. Het is onmisbaar voor een prettige leefomgeving. Groen in steden is 

tegelijkertijd een uitdaging, want bomen willen groeien op goede gronden. 

Auteur: Heleen van der Weerd

Door het gebruik van bodemverbeteraars en sub-
straten wordt voor bomen een ideale plantplaats 
gecreëerd. ‘Juist het gebruik van die producten 
is risicobepalend’, vindt Erik Punt, directeur van 
Eijkelboom bv. ‘Als je investeert in plantplaatsver-
betering én een nieuwe boom, dan wil je zeker 
weten dat die investering goed uitpakt. De waarde 
van granulaat in de totale kostenkolom is relatief 

klein. Maar als er een boom uitvalt, je dat kunt 
herleiden tot het granulaat en er een nieuwe boom 
geplaatst moet worden, dan is dat vele malen 
duurder. We moeten er dus op kunnen vertrouwen 
dat Heicom die kwaliteit levert.’ 

Eijkelboom bv is net als aannemingsbedrijf Jos 
Scholman verantwoordelijk voor de boomreno-

vaties in Utrecht. De relatie tussen Eijkelboom en 
Heicom gaat al minstens vijftien jaar terug; op 
basis van wederzijds vertrouwen ontstond een 
duurzame samenwerking. Punt: ‘Door deze relatie 
konden we kennis en ervaring uitwisselen, om 
samen sterker en slimmer situaties te kunnen aan-
pakken. In Utrecht zijn we zo tot het gebruik van 
Boomgranulaat ECO gekomen.’ 
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Unieke eigenschappen
‘Boomgranulaat ECO is gemaakt van zoge-
naamde spoorballast, de grove split die onder 
spoorrails is te vinden’, vertelt Marcel Straatman 
van Heicom. De gerecyclede breuksteen is zeer 
geschikt voor groeiplaatsen die veel te lijden 
hebben van het verkeer en is voorzien van het 
DUBOkeur®-kwaliteitskeurmerk, dat staat voor een 
minimale milieubelasting.  Het voedingsdeel van 
Boomgranulaat ECO is een unieke combinatie van 
klei, organische stof, meststoffen en broadleaf (voor 
extra waterbuffering). Deze combinatie heeft een 
hoog organischestofgehalte en een pH van circa 6. 

De civiele eisen krijgen helaas nog altijd 
voorrang boven het voedingsaspect. 
ECO kent juist deze goede combinatie van draag-
kracht en voeding. Het is van groot belang de 
juiste verwerking te monitoren, vertelt Marcel 
Straatman van Heicom. De LWD-meter is een 
methode om de draagkracht van steenmengsels 

zoals boomgranulaten te bepalen. ‘Zo monitoren 
wij de optimale verwerking van boomgranulaat, 
zowel voor de boom als voor de bestrating.’
Straatman is overtuigd van de kwaliteit van het 
product en ook Eijkelboom heeft dit vertrouwen: 
‘Als je het tot de kern terugvoert, gaat het om 
vertrouwen. Vertrouwen dat het een kwalitatief 
hoogstaand product is, dat er goed mee wordt 
omgegaan en dat er geen discussie is over de ont-
wikkeling in het straatwerk. Dat vertrouwen heb-
ben wij in Heicom en op basis daarvan werken we 
al jaren aan groeiplaatsverbetering.’ 

Circulair produceren in Utrecht
Boomgranulaat ECO bestaat voor 100 procent uit 
duurzame grondstoffen. In Utrecht gaat Heicom 
nog een stapje verder, door het granulaat ook in de 
stad zelf te produceren. Straatman: ‘Duurzaamheid 
is de drijfveer van onze bedrijfsvoering. Vanuit 
de circulaire gedachte is het mooi om te zien dat 
Utrecht zowel de plaats van herkomst als de plaats 
van bestemming van dit granulaat is. We maken de 
keten op deze manier zo klein en efficiënt moge-
lijk. Het is een combinatie van kwaliteit en duur-
zaamheid in optima forma.’ 

Boomgranulaat ECO voor een ‘Beter Ermelo’ 
In Ermelo werden een masterplan en een bomen-
plan opgesteld voor een ‘Beter Ermelo’. Een belang-
rijk onderdeel van het bomenplan was het ver-
plaatsen van lindebomen; er was namelijk sprake 
van een onrustig straatbeeld. De bomen werden 
dus niet alleen verplaatst, maar een nieuwe, duur-
zame ondergrond moet ervoor zorgen dat ze nog 
jaren meegaan en dat ze genoeg voedingsstoffen 
en zuurstof krijgen. In totaal is er op dit project 
circa 2000 ton boomgranulaat ECO gebruikt. Door 

de duurzame grondstoffen voldoet boomgranulaat 
ECO volledig aan de door de gemeente Ermelo 
gestelde duurzaamheidseisen
Peter van der Velde van het team projectrealisa-
tie van de gemeente Ermelo was van begin tot 
eind betrokken bij het project en blikt tevreden 
terug. Van der Velde: ‘Civiel en groen zijn partijen 
die op verschillende wijze naar hun werk kijken. 
Uiteindelijk moeten beide partijen het eindbeeld 
in het oog houden: hoe staan de bomen en ligt de 
bestrating er over tien jaar bij? Een goede afstem-
ming tussen de partijen is daarbij belangrijk. We 
streven gezamenlijk naar een mooi eindbeeld. 
Heicom heeft in dit geval perfect gezorgd voor een 
goede ondergrond.’

Boomgranulaat ECO is nu ruim vier jaar op de 
markt en niet meer weg te denken uit het assorti-
ment van Heicom. ‘Wij zijn blij dat we bomen op 
een duurzame manier kunnen laten groeien, dat 
we zo de natuur in zijn kracht kunnen zetten. Wat 
mij betreft, mag het thema circulair ondernemen 
wel in gewicht toenemen, zodat we samen kennis 
en ervaringen kunnen delen én kunnen blijven 
innoveren.’ 

Ermelo Utrecht

Civiel en groen zijn partijen 

die op verschillende wijze 

naar hun werk kijken

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-6794

ADVERTORIAL
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Kip, de meest veelzijdige …. 
onkruidbestrijder
Boomkwekerij Udenhout vertelt een succesvol kip-of-eiverhaal

Boomkwekerij Udenhout introduceerde in juni 2017 onder de naam Kweker-Ei een nieuwe manier van onkruid beheren. Het gaat om een pilot waarin 

scharrelkippen een perceel laanbomen onkruidvrij houden. Vanuit een mobiele stal gaan de kippen dagelijks naar hun werk.

Auteur: Santi Raats

Gewasbescherming, en vooral onkruidbeheer, is 
heel belangrijk in de laanbomenteelt. Onkruid 
concurreert met jonge bomen om vocht, geeft 
een slordig beeld wanneer klanten hun boom 
komen uitzoeken en is niet gewenst in projecten 
van opdrachtgevers. Daarom wordt er veel tijd en 
aandacht gestoken in het onder controle houden 
van onkruid. Dat gebeurde vroeger altijd door mid-
del van vergif of grondbewerking, maar dat wordt 
steeds lastiger. Veel herbiciden zijn inmiddels ver-
boden, andere mogen maar eens per jaar toege-
past worden. Voor een kwekerij als Boomkwekerij 
Udenhout geldt bovendien dat klanten vragen 
om duurzame bomen, waarbij zo weinig mogelijk 
gewasbescherming is toegepast. Boomkwekerij 

Udenhout is daarom aangesloten bij Milieukeur. 
Milieukeur stelt bovenwettelijke eisen ten aanzien 
van gewasbescherming. De inzet van scharrelkip-
pen past volgens Boomkwekerij Udenhout goed in 
de doelstellingen voor duurzaamheid.

Geïnspireerd door de buren
Kees van Iersel, eigenaar van Boomkwekerij 
Udenhout, had de kippen aan het werk gezien bij 
biologische tuin en keuken Sprankenhof, verderop 
in de straat. De scharrelkippen hebben daar een 
goed leven; ze houden de percelen met klein fruit 
onkruidvrij én ze voeden zich met voor de teelt 
storende insecten, die vaak een deel van hun leven 
in de bodem doorbrengen. Zijn belangstelling was 

direct gewekt, maar naast het duurzaamheidsper-
spectief trokken de kippen vooral zijn aandacht 
op bedrijfsmatig vlak. Algemeen directeur Martien 
Mantje legt uit: ‘Onkruidbescherming is duur, ik 
schat misschien wel 3000 euro per hectare. Die 
kosten zitten in tal van factoren: manuren, diesel, 
kosten voor tractoren, machines en bestrijdings-
middelen. Door de inzet van scharrelkippen kun je 
wellicht veel besparen. Dat moet de pilot uitwijzen.’

Rolverdeling binnen de pilot
Vroeger had iedereen kippen op het erf en ook in 
de tropen is het de normaalste zaak van de wereld, 
maar in de laanbomenteelt is de inzet van kip-
pen tegen onkruid uniek. Dat vond de provincie 
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Brabant ook. Zij stelde een landbouwinnovatie-
subsidie van 25 duizend euro beschikbaar voor 
de pilot en gedeputeerde Anne Marie Spierings 
opende de pilot bij Boomkwekerij Udenhout offi-
cieel op 26 juni. ‘Met de subsidie dekken we het 
gehele onderzoek: de aanschaf van de kippen, 
het voer, de container die als hok is gemaakt en 
de manuren die we erin steken’, zegt Mantje. Het 
Louis Bolk Instituut, dat onderzoek doet naar de 
integratie van boomteelt in de landbouw, doet ook 
mee aan de proef en vaardigt daarvoor kippenex-
pert Monique Bestman af. Mark Vonk, werkzaam bij 
Sprankenhof, is aangesteld als kippenverzorger. 
‘De subsidie was in de zomer van 2016 al verstrekt 
en we hebben meteen een containerhok voor de 
kippen gebouwd’, vertelt Mantje. ‘Maar omdat in 
het najaar van 2016 de vogelgriep uitbrak, was de 
ophokplicht van kracht. We hebben gewacht met 
het laten komen van de kippen totdat eind april de 
ophokplicht werd opgeheven. Op 8 juni kwamen 
ze aan.’

Huisvesting 
In de pilot zorgt Boomkwekerij Udenhout voor 
de huisvesting van de kippen. Van een mobiele 
container, die op een aanhanger of vrachtwagen 
getrokken kan worden, is een zelfvoorzienende stal 
gemaakt met daarin watervoorziening, legnesten, 
een voederautomaat, verlichting en een automati-
sche deur. Het geheel wordt van stroom voorzien 
door zonnepanelen. In totaal gaan 100 kippen op 
een elektrisch afgerasterd perceel van 0,4 hectare 
hun werk verrichten: ’s ochtends leggen ze in de 
stal hun eieren en aan het begin van de middag 
worden ze naar buiten gelaten. Pas als het donker 
wordt, gaan ze weer naar binnen. Dit kippenaantal 

en deze perceelgrootte zijn volgens Vonk geba-
seerd op onderzoeksresultaten met betrekking tot 
het effect van legkippen op de fosfaathuishouding 
in de grond, waarbij het maximale aantal kippen 
per hectare is vastgesteld op 250, om te voorko-
men dat fosfaat zich in de bodem ophoopt.

Beter leven dan op biologische houderij
‘De grootte en inrichting van de kippenstal hebben 
we gebaseerd op de eisen in de biologische pluim-
veehouderij. Je moet dan bijvoorbeeld denken aan 
de hoeveelheid meters aan legstokken en aan het 
vloeroppervlak. De randvoorwaarde van 250 kip-

pen per hectare zit zelfs ver boven de eisen voor 
de biologische houderij op het gebied van uitloop-
oppervlakte. Met andere woorden: de kippen heb-
ben het zeer goed op de boomkwekerij. Het zijn 
van oorsprong bosdieren, dus nu zijn ze praktisch 
weer in hun oorspronkelijke habitat.’

Terug naar de natuurlijke habitat
Die oorspronkelijke habitat brengt wel de nodige 
risico’s met zich mee. In stellingenteelten in kassen 
werd hier en daar al gebruikgemaakt van kwartels, 
parelhoenders en kippen als onkruidbestrijders. De 
pilot in de boomkwekerij test voor het eerst welk 
gevaar de kippen lopen door roofdieren zoals de 
buizerd, de havik en de vos en door vandalisme. 
Ook wordt getest wat het effect is van risico’s zoals 
de vogelgriep, die de afgelopen jaren iedere win-
ter terugkwam. ‘Wanneer er eventueel opnieuw 
een ophokplicht komt, kunnen de kippen in hun 
containerhok verblijven’, vertelt Mantje. ‘Het hok 
voldoet aan alle eisen.’

Dubbeldoel kippen
Vonk vertelt over de kippen: ‘We gebruiken 
Marans-kippen. Dat is een Frans ras met donker-
rood-bruine eieren. Het zijn dubbeldoelkippen, 
dus ze leveren eieren en later vlees. Vaak worden 
dubbeldoelkippen eerder geslacht dan legkippen. 
Legkippen zijn zo’n vijf tot zes jaar lang nuttig: 
feitelijk zo lang ze eieren leggen. In onze proef 
zouden we ervoor kunnen kiezen om de dieren 
te slachten, zodra de ophokplicht voor pluimvee 
wordt ingevoerd als er opnieuw vogelgriep heerst. 

5 min. leestijd

Martien Mantje

ACTUEEL

De provincie Brabant heeft een landbouwinnovatiesubsidie van 25 duizend euro beschikbaar gesteld voor de pilot Kweker-Ei en 

gedeputeerde Anne Marie Spierings opende de pilot bij Boomkwekerij Udenhout officieel op 26 juni.
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In het voorjaar, zodra het groeiseizoen weer begint, 
zouden we dan weer nieuwe kippen kunnen 
nemen. De scharreleieren zijn een extra verdien-
model; hiermee zouden de kosten van het houden 
van de kippen kunnen worden terugverdiend.’
Er is nog niets te zeggen over de opbrengst van de 
kippen. De Marans-kippen hebben in elk geval 8 
euro per stuk gekost. Mantje: ‘We willen allereerst 
vragen beantwoorden met deze pilot: werken kip-
pen als effectieve onkruidbestrijders op een boom-
teeltbedrijf? Is het concept economisch haalbaar? 
Zijn de risico’s van predatie, vogelpest en vanda-
lisme te beheersen? En wat is het effect van de kip-
pen op de bodem en op de fijnstofemissie?’
Fijnstofemissie is met name in de dierhouderij een 
probleem; de kippen zitten voornamelijk binnen, 
waar mest, veren en strooisel zich ophopen. De 
stoffige lucht wordt via het ventilatiesysteem in 
een hoge concentratie naar buiten geblazen en 
kan overlast veroorzaken bij omwonenden. Er is 
volgens kippenverzorger Vonk steeds meer bekend 
over de gevolgen, zoals omwonenden die last heb-
ben van chronische longontsteking.  

Te kleine pilot voor eieropbrengst
De pilot is te kleinschalig om nu al te verdienen 

aan de eieren. ‘De pilotopzet is te klein om al aan 
commerciële eierafzet te denken. Tien trays per 
dag zijn voor afnemers niet interessant’, weet 
Mantje. ‘Supermarkten raken pas geïnteresseerd 
als je met een pallet per dag aankomt. Maar dan 
praat je ook over een heleboel meer kippen. We 
gaan pas opschalen zodra de pilot een succes blijkt 
te zijn en die opschaling zal geleidelijk gebeuren. 
Voordat er een verdienmodel uit de eieren rolt, zijn 
we alweer een hele poos verder.’  

Effectieve onkruidbestrijders
Vonk durft er wel zijn handen voor in het vuur te 
steken dat de scharrelkippen hun onkruidbestrij-
dingswerk goed zullen doen. ‘Ik heb zelf 30 kippen 
op een kleine 100 vierkante meter. Zij hebben vier 
tot vijf dagen nodig om een kortgemaaid gazon 
onkruidvrij te maken. Ze zijn daarin supersnel. Ze 
kennen natuurlijk ook geen kantoortijden, dat 
scheelt.’
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Inspyratieproject: 
park bij nieuw 
gemeentehuis Bloemendaal, 
Peter de ruyter 
Groen in de geest van Zocher

In 2013 paste landschapsarchitect Peter de Ruyter het park voor het vernieuwde gemeentehuis van Bloemendaal aan. Geen eenvoudige klus, want de 

bewoners van Bloemendaal staan bekend om hun kritische oog voor groen.

Auteur: Santi Raats
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De Ruyter baseerde het ontwerp op zijn 
Landschapsvisie gemeentehuis Bloemendaal, die 
in 2012 werd vastgesteld. Het ontwerp van het 7 
hectare grote parkbos is onderdeel van de totale 
verbouwing van het gemeentehuis, die al vanaf 
2012 plaatsvond. In 2014 en 2015 werd het land-
schapsontwerp uitgevoerd.

Nieuwbouw met oude, klassieke voorgevel
De Ruyter vertelt: ‘Bij het nieuwe gemeentehuis is 
de neoclassicistische voorgevel met zuilen blijven 
staan. Het is een veelbetekenend en herkenbaar 
beeld voor mensen uit Bloemendaal en erbuiten, 
mede door de statigheid en bekendheid als trouw-
locatie. Het gebouw erachter is gesloopt; daar is 
nieuwbouw voor teruggekomen. Het souterrain, 
dat vroeger opslagruimte zonder daglicht was, is 
vrijgegraven, zodat er daglicht binnen kon komen. 
Daar zijn publieksfuncties in ondergebracht met 
de receptie, balies, spreekkamers en de Burgerzaal, 
waar bijeenkomsten, concerten en dergelijke 
plaatsvinden.’ Het dak van het gemeentehuis werd 
vergroend met sedumbeplanting, er liggen zonne-
panelen op het dak en de ledverlichting – amber-
kleurig, dus vleermuisvriendelijk – zorgt voor 
energiebesparing.

Groen in de geest van Zocher
‘Het was mijn taak om alle onderdelen, zoals de 
publieksentree, de ceremoniële trouwroute en de 
parkeerplaatsen, zo veel mogelijk te laten aanslui-
ten op de beeldtaal van J.D. Zocher jr., die de oor-

spronkelijke tuin rond het gemeentehuis ontwierp. 
Kenmerkend voor Zocher was de Engelse land-
schapsstijl met vloeiende lijnen, gebogen vormen 
en de gecomponeerde relatie tussen binnen en 
buiten’, aldus De Ruyter. 

Behoud van uitzicht
Het gemeentehuis is gelegen op de locatie van 
de vroegere buitenplaats Bloemenheuvel. Dat is 
cultuurhistorisch, maar ook landschappelijk een 
strategisch gelegen plek. Bloemenheuvel ligt in de 
binnenduinrand met vrij uitzicht op Haarlem. De 
Sint-Bavokerk in Haarlem springt eruit. Dit karak-
teristieke uitzicht, met lager gelegen vijverpartij, 
moest behouden blijven.

Bijzondere bomen
De Ruyter voegde in de parktuin de nodige bijzon-
dere bomen aan het ontwerp toe: Liriodendron 
tulipifera (tulpenboom), maat 20-25, met daarnaast 
een 6 m hoge meerstammige Cercidiphyllum japo-
nicum (katsuraboom), Parrotia persica (Perzisch 
ijzerhout) en zes exemplaren Quercus palustris 
(moeraseik), maat 20-25. Rond het hoofdgebouw 
paste hij Magnolia soulangiana (beverboom) van 
2 tot 2,5 meter hoog toe als struik binnen zoge-
naamde ‘heesterschelpen’, met daaronder Narcissus 
‘Flower Record’ en siergras Molinia caerulea ‘Poul 
Peterson’. Een rode beuk werd verplaatst naar een 
nieuwe locatie met meer groeiruimte.
 
Bollen
De Ruyter: ‘De parkeervakken moesten wat afge-
schermd worden. Dat heb ik gedaan met 78 stuks 
Amelanchier lamarckii (krentenboom) van 2 tot 2,5 
m hoog, die als vitrage rondom de parkeervak-
ken staan. Omdat de ondergrond rijk is, net als de 

3 min. leestijd INSPYRATIEPROJECT

Vooraangezicht gemeentehuis Bloemendaal.

De bewoners van Bloemen-

daal zijn kritisch op groen, 

dus alles moet tiptop zijn
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geschiedenis van de locatie, zijn er 4000 tot 5000 
bollen in de grond gegaan voor een overvloed aan 
stinzenflora, kenmerkend voor Kennemerland. Per 
m2 staan er zo’n 100 bollen in de grond, waaronder 
1000 crèmewitte bloemen zoals Ornithogalum 
nutans (knikkende vogelmelk), 1000 paarse Crocus 

tommasinianus (boerenkrokus) en 1000 witte 
Saxifraga granulata ‘Plena’ (Haarlems klokkenspel). 
Maar er staan ook sneeuwklokjes en anemonen.’  

Ode aan de bleekberg
Vóór de komst van de buitenplaats en van de 
wasmachine was de Bloemenheuvel in gebruik als 
bleekberg voor de blekerijen, die de wortels van 
zeepkruid gebruikten om hun wasgoed mooi wit 
te krijgen. Daarom gaf De Ruyter Saponaria een 
plek in zijn ontwerp. ‘De roze bloemetjes bloeien in 
juni, juli en augustus als ondergroei langs de ran-
den van het parkbos, een subtiele verwijzing naar 
de oudste geschiedenis van deze plek.’

‘Welkom-uitstraling’
Het entreeplein is zo ontworpen dat het een breed 
publiek welkom heet. De Ruyter beschrijft: ‘Het 
loopt langzaam naar beneden, zodat het rolstoel-
vriendelijk is. Aan de ene zijde is dit plein sterk 
afgebakend door een houten damwand, met een 
leuning voor ouderen en ledspots in de damwand 
die het plein aanlichten. Aan de andere zijde 
kenmerkt het plein zich door organische vormen: 
het gazon bolt langzaam op en een lange houten 

bank draait in een curve mee met de vloeiende 
vormen van de tuin. De stinzenflora komt in het 
voorjaar als het ware als een rivierstroom naar 
beneden “gerold”. Het ontvangstplein refereert aan 
de binnenduinrand waarin de locatie ligt, door het 
gebruik van betonsteen met een lichte zandkleur. 
De doorgangs- en toegangspaden, zowel rijwegen 
als voetpaden, zijn daarentegen geasfalteerd om 
de padenstructuur te behouden met het oog op 
piekbuien in de toekomst, die bij halfverharding 
erosie zouden kunnen veroorzaken.’

Onderhoud
In het ontwerp zit een natuurlijk verloop van 
zones; de ene zone moet intensiever worden 
onderhouden dan de andere. ‘De uitdaging is om 
een mix te vinden tussen intensief onderhoud 
rond het hoofdgebouw en extensiever onderhoud 
in de rest van de parktuin. De omgeving rond de 
ontvangstruimte moet de meeste aandacht krij-
gen; daar moeten bijvoorbeeld narcissen op tijd 
worden afgeknipt en siergrassen de ruimte krijgen. 
De krentenbomen met daaronder Silene flos-cuculi 
(koekoeksbloem), die wat langzamer groeit door 
de schaduwwerking van de boompjes, behoeven 
minder onderhoud, alleen af en toe wat terug-
maaien met de bosmaaier. Het parkbos zelf heeft 
het minste onderhoud nodig.’

Symbiose ontwerper-beheerder
Door alle verwijzingen naar het landschap en de 
geschiedenis is het nieuwe park een continue 
uitdaging voor de beheerder. Dat heeft De Ruyter, 
in goed overleg met de gemeente, bewust zo 
gedaan. ‘Ontwerp en beheer zijn nauw aan elkaar 
verwant: een ontwerp is niet veel waard als het 
niet goed wordt onderhouden’, verklaart de land-
schapsarchitect.

Landschapsarchitect Peter de Ruyter

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-6796

INSPYRATIEPROJECT



22 4 - 2017

Na de sluiting van de mijnen kampte Heerlen met 
een slechte reputatie in de omgeving van het stati-
onsgebied. In 2002 ontwikkelde de gemeente een 
plan om het stationsgebied opnieuw in te richten. 
Het gebied is vanaf 2012 op de schop; het werk zal 

eind 2018 afgerond worden. Erwin van Herwijnen, 
groeiplaatsspecialist van TGS, die het waterma-
nagementsysteem mee heeft ontwikkeld: ‘Het 1300 
m2 grote dek van het Maanplein is in de afgelopen 
zeven jaren van een probleemstuk tot een prachtig 

hightech systeem omgetoverd: alles op dit plein 
functioneert op basis van zwaartekracht!’ 

Rolverdeling
Het technische ontwerp en de ontwikkeling 

Inspyratieproject: 
groeiplaatsinrichting 
Maankwartier in Heerlen, TGS
Het verloederde stationsgebied van Heerlen is omgetoverd tot toplocatie 

TGS, de gemeente Heerlen en engineer Antea Group hebben de afgelopen jaren de groeiplaats voor vijf honingbomen van Boomkwekerij Lappen voor-

bereid en ingericht op een van de daken van het project Maankwartier in Heerlen. De bomen op het dak maken gebruik van een watermanagementsy-

steem dat water op het dak vasthoudt, irrigeert en eventueel overschot bij piekbuien rustig van het dak afvoert.  

Auteur: Santi Raats
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De Permavoid-units.

van het watermanagementsysteem kwamen 
tot stand door een samenwerking tussen de 
gemeente Heerlen, engineer Antea Group (toen 
Oranjewoud) en systeemleverancier TGS/Drain 
Products. De Nationale Bomenbank nam het plan-
ten, verankeren en de nazorg van vijf Sophora’s 
van Boomkwekerij Lappen (maat 80-90) voor zijn 
rekening.

Civieltechnisch ingenieur Antoine Sijstermans van 
Antea Group was vanaf het begin betrokken bij 
de voorbereiding van het werk: ‘De aanbesteding 
voor het project vond al plaats in 2003. Ik ben toen 
door de gemeente Heerlen aangesteld als project-
leider en belast met de engineering op basis van 
het ontwerp. Het ontwerp is verzorgd door Michel 
Huisman; hij is geboren en getogen in Heerlen 
en kunstenaar van beroep. Samen met Jo Heuts 
van de gemeente Heerlen en met Ron van Raam 
en Erwin van Herwijnen van TGS (Tree Ground 
Solutions) hebben we de voorbereiding van het 
dak verzorgd bij het projectbureau Maankwartier. 
Peter Kleijnen nam tweeënhalf jaar geleden bij de 
gemeente het stokje van Jo Heuts over voor de 
voorbereiding en realisatie.’ 

Natuurlijke indruk
Om het ontwerp te verduidelijken, heeft Huisman 
een maquette gemaakt van het Maankwartier, 
een gebied dat wonen, werken, commercie en 
horeca als functie heeft. Om van het ene deel 

van de stad naar het andere te gaan, moest men 
vroeger door een tunnel onder het spoor lopen. 
Deze route was verpauperd en de omgeving was 
verloederd en onveilig. Nu is er een overbrugging 
gemaakt tussen de twee delen van de stad over 
het spoor heen. Sijstermans: ‘Omdat het ook een 
woongebied is, was het niet de bedoeling dat deze 
overbrugging direct herkenbaar was als dak van de 
supermarkt of van de parkeergarage die eronder 
liggen. Het moesten natuurlijke pleinen worden, 
met een oude historische uitstraling, gedeeltelijk 
verborgen in het groen.’
Een deel van het Maankwartier is al gereed, een 
aantal winkels is open en de bewoners zijn al in de 
huizen getrokken. Eind 2018 wordt het gehele pro-
ject afgerond en worden de interwijkverbinding, 
het treinstation, diverse commerciële bedrijven en 
de horeca geopend.

Transparantie
De kunstenaar wilde transparante bomen en heeft 
voor de honingboom gekozen. Sijstermans: ‘De 
honingbomen zijn nu al 12 meter hoog en zullen 
uiteindelijk zo’n 15 meter hoog worden. Daarmee 
is het gewenste eindbeeld van de kunstenaar 
direct al goed te zien. In combinatie met de stijl 
van de gebouwen in het Maankwartier lijkt het 
alsof dit gebied al jaren een deel van Heerlen is. 
Door de transparante kronen blijft er toch een 
mooi zicht op de bebouwde omgeving, die veel 
prachtige details heeft.’

Constructie
Het probleem bij de voorbereiding was om 
te bepalen hoe de bomen op het dak geplant 
moesten worden. De groeiplaats is namelijk een 
betonnen dak, met daaronder een supermarkt 
en daar weer onder twee lagen parkeergarage. 
Groeiplaatsspecialist Van Herwijnen vertelt dat TGS 
de projectgroep tot op detailniveau heeft geïnspi-
reerd voor de groeiplaats van de bomen. In wezen 
claimt hij samen met Ron van Raam, eigenaar van 
de Permavoid Groep, de geestelijk vader van het 
toegepaste watermanagementsysteem te zijn. 
‘De gemeente kwam in 2010 bij mij met de vraag 
of het mogelijk was om een aantal bomen met 
maat 80-90 en een gewicht van 6 ton op het dak 
te plaatsen. Het dak heeft ruimte voor een dekking 
van slechts 40 cm tussen de bovenkant van het 
dak en de bovenkant van het maaiveld. Daarop 
stelde ik voor om met verhogingen te werken, met 
daaronder een vochtregulerend waterbergings-
systeem. Uiteindelijk heeft kunstenaar Michel 
Huisman de terpen bedacht en ontworpen.’ 
Sijstermans en de projectgroep van de gemeente 
Heerlen dachten vervolgens goed na over de pre-
cieze locatie van de terpen met de bomen erin, 
want op dit betonnen dak moet men voorzichtig 
zijn met belasting. Sijstermans vertelt: ‘De terpen 
kwamen uiteindelijk voor een deel recht boven de 
balken en kolommen van de parkeergarage. Voor 
twee terpen hebben we zwaargewapend beton 
in de vloer gestort, om de belasting af te dragen 

Michel Huisman

INSPYRATIEPROJECT
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naar de fundering. De honingbomen zelf zijn 
ondergronds verankerd in een stalen constructie, 
om de draai- en valwinden rondom de gebouwen 
te kunnen weerstaan. De terpen zijn grote grondli-
chamen met een doorsnede van zo’n 10 m en een 
hoogte van 1,5 m, waarin de bomen in moeten 
wortelen. Deze zijn afgewerkt met gras.’

Over de fixering van de vijf honingbomen voegt 
Van Herwijnen daaraan toe: ‘Met behulp van krik-
ken zijn de bomen in achthoekige frames tot op de 
laatste centimeter rechtgezet. De kluit is met span-
banden aan het frame gefixeerd en daarna zijn de 
terpen eromheen gebouwd.’

Watermanagementsysteem
Sijstermans: ‘Toen we rond 2010 gingen nadenken 
over een watermanagementsysteem, was het 
planten van bomen op onderconstructies nog 
onbekend in Nederland. Ik weet nog dat we inspi-
ratie haalden uit documentatie over een project 
in Engeland. We moesten als pioniers denken en 
onszelf vragen stellen als: hoe zorgen we dat het 
vochtgehalte voor de bomen op peil blijft? Hoe 
krijgen we overtollig regenwater van het dak af? 
Inwendige waterafvoer bij een plein is vaak lek-
kagegevoelig. Gaan we pompen, en zo ja, gaan we 
dit dan mechanisch doen? Is het geen nadeel dat 
mechanische pompen onderhoudsgevoelig zijn en 
niet 100 procent zeker zijn wat betreft hun functi-
oneren? We wilden toe naar een watergeefsysteem 
voor de lange termijn, waarbij we niet elke maand 
hoeven te kijken of het waterniveau wel op peil 
blijft.’

De gemeente brainstormde over waterafvoer; 
pvc-buizen en drainagematten vielen technisch 

gezien af. Rond 2010 begon een plan voor het 
huidige watermanagementsysteem vorm te krij-
gen, toen onder meer Van Herwijnen zijn ideeën 
aan de gemeente voorlegde: ‘Waarom zouden we 
regenwater via het riool afvoeren naar een zuive-
ringsinstallatie, om het als drinkwater via een drup-
pelsysteem weer bij de bomen te brengen? We 
moeten bergen wat er in het najaar en in de winter 
valt, zodat we het in het voorjaar en in de zomer 
kunnen gebruiken!’

Uiteindelijk koos Heerlen voor een vochtregula-
tiesysteem en waterbergingssysteem in één, dat 
bestaat uit Permavoid-kratjes over het hele plein, 
gelegd op een waterdichte folie. Van Herwijnen 
beschrijft: ‘In de kunststof units kunnen we tijdens 
een piekbui maximaal 8,5 cm water opvangen, 
waarvan we 5 cm vasthouden voor de bomen. 
Door middel van capillaire konen kunnen we een 
schijngrondwaterspiegel creëren: de konen zuigen 
het water omhoog naar een speciaal geotextiel-
doek, dat over alle Permavoid-units heen ligt. Dit 
doek verspreidt het opgezogen water horizontaal, 
waardoor het kan worden opgezogen door de 
bomengrond die erboven ligt. Zodra het water 
wordt opgenomen door de bomengrond en wordt 
opgeslagen in de terp, is het vrij beschikbaar voor 
de bomen. Zo ontstaan er perfecte groeiplaats-
omstandigheden voor de boom. Op het 1300 
m2 grote dak zijn vijf kolken gesitueerd, die elk 
corresponderen met een reservoir onder de ver-
harding op het dak. Elke boom heeft een reservoir 
van minimaal 4000 liter water. Daarnaast hebben 
de terpen ook het vermogen om een grote hoe-
veelheid water te bergen, zodat er genoeg water 
aanwezig is om droge perioden te overbruggen. 
Bij iedere bui zal het systeem zichzelf weer vullen. 

Uit een vergelijkbaar project in het Beatrixpark 
in Amsterdam is gebleken dat er minimaal water 
van het dak afgevoerd wordt en dat al het water 
beschikbaar is voor het groen. Dit is een sterke kli-
maatadaptieve eigenschap, die veel bijdraagt aan 
het tegengaan van hittestress in de stad. Bij een 
hoosbui werkt het systeem als watermanager en 
wordt het overtollig regenwater geleidelijk afge-
voerd langs de zijkant van het gebouw.’

Bomengrond
Omdat de grond een maximale capillaire werking 
moet faciliteren en genoeg voeding en zuurstof 
moet bevatten, is er een speciaal substraat ontwik-
keld door TGS. Van Herwijnen: ‘Het is een soort 
bomenzand met 7% organische stof. Met vocht-
meters wordt het vochtpercentage in de grond 
gemonitord. In de afgelopen droge periode bleek 
dat we meer dan genoeg water beschikbaar had-
den in de terp. Ook bleek uit de nazorg dat er op 
40 cm buiten de kluit intensieve beworteling is. De 
bomen zelf stonden 5 mei al volop in blad, terwijl 
de meeste Sophora’s pas eind mei uitliepen. Hieruit 
blijkt dat de terp bijzonder interessant is voor de 
boom; er is voldoende vocht aanwezig, én met een 
ruim zuurstofpercentage tussen de 16 en de 20%. 
De combinatie van deze bodemomstandigheden 
en de warmte van de verdichte stad zorgt ervoor 
dat de bomen het bijzonder goed doen.’

Realisatie
Uitdagingen bij de realisatie waren er genoeg. Van 
Herwijnen: ‘Er was niet veel ruimte op het plein 
om de telekraan te stempelen, met slechts twee 
openingen tussen de 35 meter hoge gebouwen 
in. We moesten dus goed nadenken waar hij 
moest komen te staan, zodat hij een optimale 

Het planten van de honingbomen. Afwerking door het maken van de terpen.
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reikwijdte had. De verst afgelegen boom moest op 
maximaal 60 m afstand geplaatst kunnen zetten. 
Dat gebeurde met een verlengstuk aan de kraan. 
De laatste boom, die op te grote afstand moest 
komen, kon via de achterkant van het plein met 
een spieringkraan worden geplaatst. Er waren van 
tevoren veiligheidsmaatregelen getroffen, zoals 
het ontruimen van de gebouwen op plaatsen waar 
de kraan overheen zou komen. Ook werden de 

kluiten zorgvuldig verpakt, zodat er geen stenen 
uit konden vallen.’

Nazorg
De conditie van de vijf honingbomen is zeer goed 
te noemen en ze hebben weinig last van ver-
plantstress, volgens Van Herwijnen. ‘Aan de bedek-
king, grootte en kleur van de bomen is niet te zien 
dat ze nog maar vijf maanden op het plein staan. Ik 

vind het plein met zijn open karakter en de karak-
teristieke, transparante bomen nu al een succes.’
De Nationale Bomenbank doet de nazorg van de 
bomen. ‘Vooral in de beginperiode na aanplant 
mochten de kluiten niet uitdrogen en zijn ze goed 
nat gehouden’, aldus Van Herwijnen. ‘Maar heel 
intensieve zorg is niet mee nodig; de wortels zoe-
ken nu buiten de kluit wat ze nodig hebben. We 
zien dat het watergeefsysteem al goed werkt en de 
zorg voor de bomen heeft overgenomen. Ook zijn 
de bomen al weerbaarder.’ 

Sijstermans: ‘In extreem droge periodes hebben we 
de mogelijkheid om het systeem bij te vullen met 
leidingwater. Het monitoren van het ondergrondse 
systeem is eenvoudig: je kunt met het blote oog 
van bovenaf zien hoe hoog het water in de kolken 
staat. De hoogte van het water in de kolk cor-
respondeert met het niveau in het watermanage-
mentsysteem.’ 

Klimaatadaptatie van het eerste uur
Voor Van Herwijnen verdient dit project een nomi-
natie voor de wedstrijd Boomproject van het Jaar, 
omdat het een project betreft van het allereerste 
uur, dat voldoet aan de klimaatadaptie-eisen. Van 
Herwijnen: ‘Dit project was een van de eerste waar-
bij een oplossing werd bedacht voor een auto-
noom watergeefsysteem op een dak. De water-
retentie en geleidelijke waterafvoer spelen in op de 
hoosbuien die door de klimaatverandering vaker 
zullen voorkomen. Maar het systeem, inclusief de 
bomen, draagt ook bij aan het microklimaat op het 
plein: door de uitstekende groeiplaatscondities kan 
het bladerdek zich goed ontwikkelen en zorgt het 
voor schaduw en verdamping. Eigenlijk staan er 
vijf grote airco’s op het plein. En de mensen vinden 
het gewoon fijn om in het gras onder de bomen 
te relaxen.’

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-6797
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Inspyratieproject: 
bomencarré op IJburg, 
Amsterdam, Nationale 
Bomenbank
In mei dit jaar leverde de Nationale Bomenbank het bomencarré op, een project van 32 jongvolwassen moseiken in een kwadraatopstelling op het 

opgespoten Centrumeiland van IJburg in Amsterdam. Een van de uitdagingen voor de bomen, met hun maaiveld van 5,5 m boven NAP, was het creëren 

van een schijn-grondwaterspiegel.

Auteur: Santi Raats

Het centrumeiland van IJburg is een nieuw stuk 
land in Amsterdam met ruimte voor 1100 tot 1500 
woningen. Het bomencarré, een vierhoek van 41 x 
41 m met moeraseiken in slagorde, is een park op 
dit eiland. Het ligt tussen de bebouwing en naast 
een internationale (HWA-)school. Het maaiveld van 
het bomencarré ligt op maar liefst 5,5 m boven 

NAP. Het gehele centrumeiland wordt gebouwd 
volgens het zogeheten Rainproof-concept, waar-
bij overtollig regenwater niet via de riolen wordt 
afgevoerd en waarbij de omgeving bestand wordt 
gemaakt tegen de steeds vaker voorkomende 
hoosbuien.

Eerst groen, dan grijs
Dirk Doornenbal, directeur van de Nationale 
Bomenbank, vertelt over de planning van het 
bomencarré binnen het totale Centrumeiland-
project: ‘De aanleg van het bomencarré ging voor-
af aan de bouw van de huizen en de school. Dat 
is bijzonder te noemen, omdat de groeninrichting 
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meestal als laatste plaatsvindt. De gemeente vindt 
het groen zo belangrijk binnen dit project, dat ze 
de bewoners al direct wil laten genieten van het 
beeld zodra ze hun woning betrekken.’

Het bomencarré
Het bomencarré ligt op een hoger gelegen plein. 
De bomen die zijn aangeplant, zijn reeds jongvol-
wassen en hebben een stamomvang van 50 tot 
60 cm om snel het eindbeeld te kunnen bereiken. 
Onder de bomen ligt een speelgazon, dat ook door 
bewoners gebruikt kan worden voor kleine evene-
menten. De rand van het carré is ca. 1 m breed en 
vormt een zitvlak van 41 x 41 m. Op den duur wor-
den er van deze keermuur wellicht natuurstenen 
banken gemaakt. Althans, dat is de ambitie van 
de gemeente. Omdat de bebouwing pas over een 
aantal jaar klaar is en de bomen op het eiland vol 
in de wind staan, staat rond de moeraseiken een 
tijdelijke windbreker van haagbeuk, linde en iep; in 
totaal 26 exemplaren. Omdat het maaiveld 5,5 m 
boven NAP ligt en er geen hangwaterprofiel aan-
wezig is, maken de bomen gebruik van een water-
systeem dat ook functioneert als waterberging.

Uitvraag
Bij de uitvraag koos de gemeente Amsterdam voor 
een UAV-GC-aanbesteding met design, construct & 
maintain-contract voor de aanleg van het bomen-
carré, het bomenonderhoud en de aanleg en het 
onderhoud van de windbreker. ‘We hebben het 
ontwerp uitgewerkt, het bomencarré gerealiseerd 
en nemen ook de nazorg voor onze rekening’, legt 
Doornenbal uit. ‘We zorgen er als opdrachtnemer 
voor dat de bomen een levensduur van circa 50 
jaar halen. De windbrekende bomen zijn bedoeld 
om de moseiken zich te kunnen laten aanpassen 
aan de nieuwe windsituatie. Zodra er op die plek 
wordt gebouwd, worden ze weggehaald.’

De groeiplaats
De moseiken komen niets tekort. ‘Er is 52 kuub 
bomenzand per boom gebruikt. Het bomenzand 
heeft een korrelgrootte van 500 mu. Dat was een 
bewuste keuze, omdat het plein ook geschikt 
moet zijn voor kleine evenementen en er af en toe 
een auto op moet kunnen rijden voor transport. 
Het bomenzand zorgt voor stabiliteit. De bomen 
hebben mycorrhiza-schimmels meegekregen die 
zijn afgestemd op de boomsoort. We hebben van 
tevoren testen uitgevoerd om te kijken welk type 
bomenzand het geschiktst was voor dit bomen-
carré. We moesten daarbij mikken op een optimale 
capillaire werking van het bomenzand.’

Vochtregulatiesysteem/waterberging
Om de bomen van water te voorzien, zal hemel-
water worden opgevangen vanaf het dak van de 
naastgelegen school, die overigens pas in 2019 
wordt gebouwd. Doornenbal: ‘In het carré is voor 
de waterberging gebruikgemaakt van het zoge-
naamde Permavoid capillair irrigatiesysteem (PCIS) 
van TGS, met een hoogte van 8,5 cm, dat op 1 m 
diepte onder de laag bomenzand ligt. Hiermee 
wordt een kunstmatige grondwaterspiegel gecre-
eerd. Het hemelwater komt uit in een put waarin 
vuil kan bezinken en die bij piekbelasting dient 
als overstort. De put staat in rechtstreekse verbin-
ding met de PCIS-vloer en wisselt daarmee water 
uit, omdat het communicerende vaten zijn. Stijgt 
het water in de vloer boven de 6 cm, dan vindt 
overstort plaats naar een diepte-infiltratiekoffer 
van 100 m3. Het water in de vloer wordt door 
middel van capillaire konen omhooggetrokken 
en vandaaruit trekt het water dan van onderaf het 

bomenzand in. Mocht het water in de vloer onder 
de 2 cm zakken, bijvoorbeeld bij extreem droge 
perioden, dan wordt automatisch water bijgevuld 
met leidingwater. Zolang de school nog niet is 
gebouwd, wordt het systeem via een andere put 
aangevuld met leidingwater en houden wij het 
waterpeil op 3 cm. Het gehele watersysteem kan 
tot 142.000 liter regenwater bergen. ‘Door middel 
van sensoren in het systeem en in het bomenzand 
monitoren wij op afstand de hoogte van het water-

De moeraseiken hebben een 

stamomvang van 50  

tot 60 cm voor een snel  

bereikt eindbeeld 

Met het Permavoid Capillair Irrigatie Systeem (PCIS) van TGS wordt een kunstmatige waterspiegel gecreëerd. De units hebben 
een hoogte van 8,5 cm en liggen op 1 m diepte onder de laag bomenzand.

De eerste bomen komen aan. Het Bomencarré net na aanplant.
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peil en het vochtgehalte van de bodem, maar in 
principe betreft het hier een natuurlijk systeem dat 
zichzelf reguleert.’ 

Windbreker
‘We hebben lang nagedacht over de manier 
waarop we een windbreker zouden maken’, vertelt 
Doornenbal. ‘Het idee van een bomenwindsingel 
werd geopperd, maar weer van tafel geveegd. 
Vervolgens gingen we puzzelen met ideeën over 
steigers van 10 m en speciaal windbrekend doek. 
Maar de steigerbouwers die we om advies vroe-
gen, achtten het technisch haast onhaalbaar om 
dit op te zetten tegen de sterke windstoten op het 
eiland. Daarna hebben we gebrainstormd over het 
bouwen van een muur met zeecontainers. Maar 
ook dit bleek niet aan te sluiten op onze wensen. 
Uiteindelijk kwamen we weer uit bij onze eerste 
optie: een windsingel. Drie enkele rijen haagbeuk, 
linde en iep van onze eigen biologische kwekerij 
in Bleskensgraaf, met een stamomvang van 70-80 
cm en een hoogte van 10-12 m, werden erom-
heen gezet. Alle drie boomsoorten kunnen goed 

tegen de wind. Onder deze bomen werd een 
bijen-vlindermengsel ingezaaid om biologische 
diversiteit aan te trekken op het eiland. Wanneer 
de bebouwing er staat, willen we bij de gemeente 
het idee aandragen om de bomen elders op IJburg 
een nieuw leven te geven. Een grappig detail 
is dat de iepen al eerder in Amsterdam hebben 
gestaan. Na een reconstructie van de Javastraat, 
zo’n tien jaar geleden, werd een hele partij iepen 
bij de Nationale Bomenbank op de kwekerij gezet. 
Een aantal daarvan hebben we in deze windsingel 
gebruikt.’

Recreatie 
Omdat het gras op het plein bestand moet zijn 
tegen buurtevenementen, sport en recreatie, is 
er een versterkte grasmat aangelegd met Netlon. 
Netlon is een bodembewapeningssysteem, 
bestaande uit kunststof matjes die machinaal door 
de toplaag worden gemengd. Inmiddels is de 
gemeente gestart met het bouwrijp maken van de 
locatie. De Nationale Bomenbank helpt met het 
opstellen van een bouwprotocol om de bomen 
te beschermen, maar we leveren ook teksten aan 
voor het evenementenprotocol dat de gemeente 
gaat opstellen. Er mogen bijvoorbeeld bij evene-
menten kraampjes en auto’s het plein op rijden, 
maar er mogen absoluut geen palen de grond in 
worden geslagen, want die beschadigen het hele 
systeem.’ 

Onderhoud
De Nationale Bomenbank onderhoudt het bomen-
carré tot en met 2022. ‘We monitoren het vocht- 
en zuurstofgehalte en de ontwikkeling van de 
wortels, maar ook de ontwikkeling van de bomen 
bovengronds.’ Er is een tijdelijk computergestuurd 
beregeningssysteem aangelegd om de grasmat te 
laten aanslaan.

Een windsingel van  

haagbeuk, linde en iep 

beschermt de moeraseiken

Doorsnede van het watersysteem.

Impressie van het eindbeeld.

Luchtfoto van het Bomencarré op het Centrumeiland tijdens de aanleg.

Vochtsensoren

De natuurlijke windbreker.

Het gehele watersysteem 

kan tot 142.000 liter regen-

water bergen

Dirk Doornenbal, directeur Nationale Bomenbank.
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Inspyratieproject: 
Verplanting drie lindes in 
centrum Utrecht, Copijn 
Boomspecialisten
De lindes moeten als groep ogen, niet meer als afzonderlijke individuen 

Copijn Boomspecialisten verplantte eind maart 2017 drie Hollandse lindes van circa dertig jaar vanuit een depot naar het heringerichte Park 

Paardenveld in het stationsgebied aan de Utrechtse gracht.

Auteur: Santi Raats
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Sinds eind jaren negentig loopt in Utrecht het 
megaproject waarmee de Stadsbuitengracht in het 
stationsgebied in zijn oude staat teruggebracht 
wordt. Vanaf 2010 is men binnen dit project bezig 
aan de herinrichting van Park Paardenveld en 
omgeving. Vroeger hield de gracht op aan de zij-
kant van het parkje in Paardenveld; nu is die hele-
maal rondom het park doorgetrokken. 

Nieuwe parkelementen
Dit jaar laat de gemeente het park, waarin nog 
drie iepen staan, opnieuw inrichten. Er staat al 
een fontein, dankzij de betrokkenheid van omwo-
nenden. Tussen de iepen is een pop-uprestaurant 
verschenen dat open is van april tot oktober. In 
maart werden de drie lindes aangeplant en in het 
najaar volgen vijf grote exemplaren Metasequoia, 
die nu nog in de Uithof staan. Aan de overzijde 
van de kade heeft de gemeente jonge aanplant 
neergezet. In het park heeft de gemeente bewust 
gekozen voor zware bomen, om een volwassen 
beeld te creëren.

Duurzaam bomenbeleid
De bedrijfsleider van Copijn Boomspecialisten, 
Miklos Suijk: ‘Van januari tot medio februari heb-
ben we voor de gemeente in een paar weken tijd 
114 zware bomen verplant op Kanaleneiland, in 
verband met de aanleg van een busbaan. Daarvan 
hebben we een aantal lindes, die jarenlang aan 
het 5 Meiplein in Kanaleneiland stonden, op depot 
gezet, want de gemeente Utrecht is zuinig op 

haar bomen. Als het kan, worden bomen die niet 
meer op de juiste plek staan, verplaatst. En als er 
niet meteen een geschikte plek vrijkomt, komen 
bomen in een tijdelijk depot. Op ons advies ging 
de gemeente onmiddellijk die lindes bekijken met 
het oog op de inrichting van Park Paardenveld, en 
ze werden geschikt bevonden. De lindebomen zijn 
inheems en trekken veel insecten aan, zoals bijen. 
Daarom ziet de gemeente ze als aanwinst voor de 
binnenstad en voor het park.’

Teamwork
De verplanting van de drie Hollandse lindes 
van dertien tot achttien meter hoog, met een 
kluitdoorsnede van zo’n drie meter en een totaal 
gewicht van circa twaalf ton, werd door Copijn 
Boomspecialisten in een dag geklaard, met een 
team van in totaal zes man. Twee medewerkers 
groeven de lindes op het depot uit en een chauf-
feur reed ze naar de plantlocatie, waar drie man 
klaarstonden.

Plantplaatsvoorbereiding
De voorbereiding van de plantplaatsen vormde 
al een behoorlijke uitdaging. Suijk: ‘Het gebied is 
nog volop in ontwikkeling; het is allemaal nog zo 
nieuw. We hebben wel een Klic-melding gedaan, 
maar er waren nog helemaal geen gegevens 
beschikbaar! We hebben dus overal met de hand 
voorgestoken, maar het bleek dat er overal een 
puinlaag van 60 tot 80 centimeter diep lag, waarin 
steken met de hand nauwelijks lukte. We moes-
ten op de gok laag voor laag afschrapen. Op een 
gegeven moment raakten we een kabel. Dat was 
gelukkig loos alarm, wat we al vermoedden. De 
schade kon eenvoudig worden hersteld. Daar bleef 
het gelukkig bij. Toen we door de puinlaag heen 
waren, konden we pas goed door de grond heen 
breken. Deze procesfase was arbeidsintensiever 
dan we van tevoren ingeschat hadden. We hebben 
hals over kop puin laten afvoeren en extra bomen-
grond laten aanvoeren, want we waren vooraf met 
de gemeente overeengekomen dat we elke boom 
een aantal kuub bomenzand zouden meegeven. 
Uiteindelijk werd dat 20 kuub bomengrond per 
boom. De gemeente was erg toeschietelijk en 
zorgde dat de extra maatregelen snel doorgang 
konden vinden; dat was heel fijn. Ook hebben ze 
ons advies ter harte genomen om op korte termijn 
het puin te laten verwijderen uit de bodem van 
het park.’

Transport
Vanaf het depot reed Copijn Boomspecialisten, 
die vooral bekendstaat om zijn vijzelmethode en 
de methode met de Caterpillar, de drie lindes met 

4 min. leestijd INSPYRATIEPROJECT
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een van de zwaarste boordkranen van Nederland 
naar de locatie. Het bleek geen sinecure om met 
de drie lindes door het Utrechtse centrum te rij-
den. Suijk: ‘Normaal gesproken vindt transport van 
bomen plaats met een transportwagen en worden 
ze geplant met een telekraan. Maar omdat het 
hier om slechts drie bomen ging, hebben we een 
boordkraan op een vrachtwagen gebruikt. Utrecht 
heeft een aantal vrij korte bochten en lastige brug-
getjes. We waren blij met de ervaren vrachtwa-
genchauffeur, die de klus tot een goed einde heeft 
gebracht.’

Beeld: bomengroep
‘De drie lindes zijn als groep aangeplant, met als 
doel dat het een gesloten bomengroep wordt. 
Tijdens de aanplant hebben we gebruikgemaakt 
van onbehandeld verankeringsmateriaal, zodat de 
verankering biologisch afgebroken wordt zodra de 
boom nieuwe stabiliteitswortels heeft aangemaakt. 
Zoals ik eerder al zei, hebben we rond de kluiten 
ook voldoende bomengrond toegevoegd. Na de 
verplanting ging het hele team van zes man de 
bomen netjes snoeien. Al voordat ze op transport 
gingen, zijn sommige takken afgesnoeid, omdat 

de bomen anders niet over de weg vervoerd 
mochten worden. Alles wat afgebroken was heb-
ben we netjes gesnoeid, en ook keken we naar 
de bomengroep als geheel: het moest direct 
ogen als bomengroep, niet meer als afzonderlijke 
individuen. Ook mogen zich in de toekomst geen 
rare kapstoktakken ontwikkelen. We geven de 
komende maanden nazorg, om ervoor te zorgen 
dat de bomen de verplantschok goed overleven en 
nog jarenlang kunnen blijven staan.’

Watercipressen
In het najaar verplant Copijn Boomspecialisten 
nog vijf grote Metasequoia’s van de Uithof naar het 
Park Paardenveld. ‘Dat zijn bomen van 20 meter 
of groter, die op speciaal transport moeten en op 
twee locaties met een telekraan geplant kunnen 
worden’, zegt Suijk. ‘We hebben al proefboringen in 
de grond gedaan en ook daar een dikke puinlaag 
aangetroffen. We zijn met de gemeente in overleg 
over de vraag wie daarbij wat gaat doen. Maar het 
eindresultaat wordt prachtig en de bewoners zul-
len er blij mee zijn.’

Miklos Suijk, bedrijfsleider Copijn Boomspecialisten

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-6799

INSPYRATIEPROJECT



34 4 - 2017

Inspyratieproject: 
Het Witte Lint, 
Boomkwekerij Udenhout en 
Vaarkamp B.V. 
Om contragewicht door de kroon te voorkomen, moet hij in het begin licht blijven

Voor deze editie van de competitie ‘Boomproject van het Jaar’ (BvhJ) van de landelijke VHG Vakgroep Boomspecialisten treedt Boomkwekerij Udenhout 

naar voren met boomproject Het Witte Lint. Boomkwekerij Udenhout kweekte voor de provincie Gelderland Crataegus persimilis 'Splendens' op voor 

het traject tussen Zutphen en Eefde. Vaarkamp BV uit Ede plantte er 1177 van aan aan weerzijden van de N348. Ze moeten een wit lint gaan vormen. 

Medio juni werden de geplante bomen, die in een hellingshoek van 50 graden staan, opgeleverd. 

Auteur: Santi Raats
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Eind 2011 haalde Boomkwekerij Udenhout samen 
met Vaarkamp BV de aanbesteding binnen voor 
1300 meidoorns: 1177 voor aanplant en de rest 
voor inboet. De opplant begon in het voorjaar 
van 2012. Projectleider Thomas de Ruiter van 
Boomkwekerij Udenhout: ‘We hebben er speciaal 
twee medewerkers op gezet. Dat pakte uit zoals 
we voor ogen hadden: zij voelden zich helemaal 
verantwoordelijk voor de meidoorns en hebben 
ze met veel enthousiasme opgekweekt. Vanaf 
dag één stonden ze te springen om aan de slag te 
gaan. Het waren – en zijn nog steeds – hun kindjes. 
De kwekerijchef gaat regelmatig met zijn vrouw 
een dagje uit naar Zutphen, om te kijken hoe de 
meidoorns erbij staan.’

Buigen 
Boomkwekerij Udenhout had nog geen ervaring 
met het kweken van schuine bomen. De Ruiter: ‘De 
grootste uitdaging was om de bomen te buigen. 
Crataegus-hout is stug. Ook waren ze bij aanplant 
volgens de eisen in het bestek al 12-14 cm in 
omtrek op 1 meter hoogte; dan is het een uitda-
ging om de boom in de goede vorm te krijgen. We 
hebben gewacht tot de bomen in blad kwamen, 
zodat we de stam beter konden buigen. We had-
den twee man nodig om de bocht erin te werken. 
Eén medewerker stond op een hoogte van 3,5 
tot 4 meter de kop verticaal te buigen, de andere 
medewerker hield de boom beneden vast.’ 

Snoeien en rooien op de kwekerij
‘De medewerker die verantwoordelijk was voor 
het snoeiwerk, had bijna elke week een nieuwe 
Udenhout-polo nodig, want meidoorns zitten 
natuurlijk vol met stekels. Het was een behoorlijke 
klus om met de hele arm in de kroon te gaan en 
ze te snoeien. Vervolgens moesten we vorig jaar 
rooien; dat was ook geen gangbare kost. Normaal 
gesproken rooien we met onze Damcon-machine, 
die we zelf hebben laten bouwen, en waarmee 
we makkelijk om de stam heen kunnen komen. 
Maar vanwege de schuine stand konden we onze 
rooimachine niet gebruiken en hebben we speciaal 
een andere ingezet, een Pazzaglia.’

Beeld
Alle meidoorns werden door Boomkwekerij 
Udenhout naar de locatie getransporteerd. 
Vaarkamp BV uit Ede plantte de bomen volgens 
de tekening: voor granieten sokkels, die als sie-
relement op 15 centimeter afstand van de bomen 
staan. Ook werd de plantafstand aangepast aan 
twee trajecten op de N348, waar respectievelijk 50 
km per uur en 80 km per uur mag worden gere-
den, zodat de plantafstand even groot lijkt voor de 
autobestuurder. De Ruiter: ‘De bomenrijen vormen 
eigenlijk een kunstwerk. Het ‘witte lint’ is een ver-
wijzing naar het witte stadsgezicht van Zutphen, 
waar de witte huizen en de stadsmuur van afstand 
zichtbaar zijn. Ook is het een kleine knipoog naar 
de oude vlechthagen van meidoorns, die men er 
vroeger overal in het landschap zag.’ 

Proefaanplant
Jaco Jacobs van Vaarkamp BV, het bedrijf dat de 
aanplant uitvoerde en tot 2023 verantwoordelijk 

5 min. leestijd

De opplant 5 april 2012.

Een impressie van hoe het witte lint er in de toekomst uit moet zien.

INSPYRATIEPROJECT
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is voor de nazorg, vertelt: ‘Het was een hele uitda-
ging. We hadden nog nooit schuine bomen op een 
dijk aangeplant in zo’n grote hoeveelheid. Het werk 
werd uitgevoerd in november 2016, maar omdat 
alles nieuw was, hebben we begin 2015 al een 
aantal proefbomen op locatie geplant. Eén boom 
plantten we zonder groeiplaatsverbetering aan, 
bij een andere boom vulden we het plantgat aan 
met compost en bij weer een andere voegden we 
mycorrhizza-schimmels toe op advies van bureau 
Biomygreen. De boom met mycorrhizza-schimmels 
kwam als beste uit de bus. Ook deden we een 
proef om te kijken hoe we het beste konden ver-
ankeren, volgens de bestekeisen ondergronds: met 
draadstaalmat en spanbanden, met een paal en 
boomband of met slagpennen. De draadstaalmat 
en spanbanden, een product van Greenmax, waren 
het eenvoudigst toe te passen en bleken ook op 
een later moment makkelijk bij te stellen als we 
wilden naspannen. Dat soort efficiëntie scheelt 
op een hoeveelheid van 1177 enorm veel tijd.’ Een 
opsteker voor Vaarkamp BV was dat alle proefbo-
men goed waren aangeslagen.

Aanplant
Alle 1177 meidoorns werden in een plantgat van 
3 bij 3 meter gezet met mycorrhizza-schimmels. 
‘We hebben niet te diep gegraven op advies van 
Biomygreen, omdat de meidoorns in losse grond 
minder penwortels zouden aanmaken. Ze staan in 

een talud met opgebrachte grond, dus de grond is 
al niet zo verdicht. Daarna werden ze ondergronds 
verankerd met draadstaal en spanbanden. We 
maakten een aarden wal als gietrand, omdat in het 
bestek stond dat er niets onnatuurlijks zichtbaar 
mocht zijn onder de bomen. In de aarden wal 
brachten we bij alle bomen een mulchlaag aan 
tegen verdroging en onkruidgroei. Bij 100 bomen 
plaatsten we als proef een biologische coating in 
de gietrand tegen onkruidvorming. Ook werden 
alle meidoorns preventief behandeld tegen bacte-
rievuur door het biologische middel Maxtiem over 
de bladen te spuiten, waardoor de aanmaak van 
het wortelnetwerk en de boomvitaliteit worden 
bevorderd en de kans op ziektes wordt terug-
gedrongen. Dit stond niet in het bestek, maar we 
hebben het na overleg met de provincie gedaan. 
Er was namelijk veel commentaar in de media 
geweest, zoals bij het SBS 6-programma ‘Onze cen-
ten’: de meidoorns zou een kort leven beschoren 
zijn en het was geldverspilling om dit “kunstwerk” 
te plaatsen.’

In zes weken tijd plantte Vaarkamp BV alle 1177 
meidoorns aan. Hoewel de aangeplante bomen 
strikt tweewekelijks worden gemonitord, waarbij 
wordt gekeken naar het vocht in de kluiten, had 
het bedrijf een tegenslag. ‘In januari was er een 
korte hevige windhoos, vergezeld van een zware 
regenbui. Omdat er nog nauwelijks beworteling 

had plaatsgevonden in de verse grond, draaiden 
de meidoorns in de kluit en waaiden ze uit het 
lood. ‘We bedachten zelf een steunconstructie 
en bevestigden die tussen de granieten paal en 
de boom, door middel van een soort ring om de 
granieten paal en een rubberen ring om de boom. 
Het is een tijdelijke oplossing. Zodra er genoeg 
beworteling is, kunnen de steunen weer weg, want 
we hebben gezien bij de proefbomen dat ze prima 
aansloegen op hun dijkje. We zien nu overigens 
ook dat het slagingspercentage van alle aanplant 
100 procent is.’

Beginnen met lichte kroon
Tot 2023 is het de taak van Vaarkamp BV om 
het stamschot te verwijderen en te snoeien. ‘De 
kunstenaars en ontwerpers zien het liefste dat de 
kroon zo breed mogelijk wordt. Maar de eerste 
jaren moeten we de kroon vooral licht houden, 
want de stam moet zich nog ontwikkelen’, aldus 
Jacobs. ‘De kroon gaat een contragewicht vormen 
door de grote hellingshoek. Daarom moet de 
stam voldoende draagkracht hebben. Ik denk dat 
het beeld over vijf tot tien jaar wel is bereikt, en 
dan staat er ook heel wat. We kregen veel posi-
tieve reacties toen we aan het aanplanten waren. 
Natuurlijk zijn er ook altijd critici die schuine 
bomen niks vinden en al helemaal niet als kunst 
zien, maar ach…’

Thomas de Ruiter, Boomkwekerij Udenhout en Jaco Jacobs, Vaarkamp B.V.

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-6800
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Inspyratieproject: 
Verplanting 129 zomereiken 
langs de N366, 
BTL Bomendienst
Er vielen veel dodelijke slachtoffers door aanrijdingen tegen bomen

Medio november 2016 verplantte BTL Bomendienst 129 Quercus robur langs de N366, een van de meest onveilige wegen in Groningen. De provincie wil 

met een verdubbeling van de rijbaan de verkeersveiligheid vergroten. Hiervoor moesten 129 zomereiken opschuiven. Jan Koelstra, hoofd uitvoering: 

‘Het project verdient een inzending voor het Boomproject van het Jaar, omdat het prijzenswaardig is dat de provincie zo veel moeite heeft gedaan om 

deze grote partij inlandse eiken te behouden.’

Auteur: Santi Raats
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De provincie laat weten dat onderzoeken hebben 
aangetoond dat er veel dodelijke slachtoffers vie-
len door aanrijdingen tegen bomen. De bomen bij 
de N366 stonden te dicht bij de weg, in de ‘opscha-
kelvrije zone’. Daarom heeft de provincie de bomen 
verplaatst; ze staan nu 8 meter van de weg. De 
129 zomereiken hebben inmiddels een plek in een 
verderop aangelegde berm gekregen. Ze vormen 
nu de wegbegeleidende eikenlaanstructuur van 
de nieuwe N366. Koelstra: ‘Omdat de bomen een 

onmiskenbaar onderdeel zijn van het gebied, heeft 
de provincie ze door ons laten verplanten. Het 
behoud van de bomen langs de weg heeft ook een 
positief effect, omdat de bomen als bakens langs 
de weg fungeren en weggebruikers daardoor beter 
kunnen navigeren.’
Koelstra: ‘In 2012 nam BTL Bomendienst het werk 
aan en werd direct een verplantplan opgesteld. 
Daarin stonden ook de resultaten van het onder-
zoek dat de provincie Groningen door ons heeft 
laten uitvoeren naar de conditie, structuur en 
kwaliteit van de eiken, om te zien welke verplant 
konden worden en welke niet. Maar het onderzoek 
bevatte ook een overzicht van de kabels en lei-
dingen in de grond en van de verplantmethodes, 
want uiteindelijk hebben we drie verplantmetho-
des gebruikt.’

De verplantmethodes
De bomen hadden diverse afmetingen, van 18 tot 
25 meter hoog, met een gemiddeld gewicht van 
25 ton. Van de 129 eiken waren er 59 zo groot dat 
ze voorbereid moesten worden. Dat gebeurde in 
2014. Rob van Dreumel, projectleider: ‘We hebben 
de 59 echt grote bomen van bijna 60 jaar oud al 
in 2014 voorbereid, door de kluit te prepareren. 
Ze werden aan drie zijden vrijgegraven en de kluit 
werd ingepakt met folie en weer bedekt met aarde. 
Hierdoor vormt de boom kleine haarwortels, die 
bijdragen aan de aanslag na het verplanten. Vlak 
voor de verplanting werden deze bomen weer 
vrijgegraven, waarbij de kluit niet werd aangetast. 
De bomen werden onverpakt verplant met de 
telekraan. Omdat ze al waren voorbereid, had-
den ze mooie stevige kluiten en was de gekozen 
plantmethode prima toepasbaar. Nadat de bomen 
op hun nieuwe plaats waren gezet en de folie was 
verwijderd, schoten de kleine haarwortels meteen 
uit. De andere 70 eiken werden met een minder 

intensieve voorbereiding verplant.’
De bomen werden feitelijk ‘omgezwaaid’ naar 
hun nieuwe plek, die zich enkele meters verderop 
bevond. Van Dreumel: ‘We hebben de bomen op 
drie wijzen verplant: met onze eigen verplantings-
machine, de Optimal 1900, met een verplantma-
chine met een bak van 2,60 m en met een 250 ton 
zware telekraan. We hebben deze machines inge-
zet op basis van de kluitdiameter, om een zo groot 
mogelijke aanslagkans te genereren.’

4 min. leestijd

Alle 129 zomereiken staan nu enkele meters verderop in de berm. Afronding van de verplanting.

Jan Koelstra, hoofd uitvoering BTL Bomendienst

INSPYRATIEPROJECT
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Beetje pech
Na de aanplant van de eerste 40 eiken in de nieuw 
losgemaakte grond van de plantplaats was het 
even spannend, want er was storm op komst. 
‘Helaas waren er elf bomen, waarvan vijf grote, 
scheef gewaaid, vanwege de geringe draagkracht 
van de grond. Gelukkig was er geen schade aan 
de beworteling. Met inzet van ons team werden 
alle bomen weer rechtgezet en haalden we uitein-
delijk de deadline. Ik ben trots op het team, want 
er stond behoorlijk wat druk op de ketel. De weg 
was speciaal dichtgegaan voor deze klus en kon 
op de datum van de deadline ook weer worden 
geopend’, aldus Koelstra.

Onderhoud
Tot 2020 is BTL Bomendienst verantwoordelijk 
voor de nazorg. ‘Met de eerste watergift kregen 
alle bomen vloeibare bemesting, om de beworte-
ling extra te prikkelen’, legt Van Dreumel uit. ‘Vanaf 
het begin monitoren we het vochtpercentage en 

geven we op basis daarvan water. Dat is vooral in 
deze periode belangrijk; we hebben een droge, 
warme periode achter de rug. Verder monitoren 
we het zuurstofgehalte, de bladbezetting, de blad-
kleur, de bladgrootte en eventuele aantastingen.’ 

Foto’s
Voor BTL Bomendienst is verplanten een specia-
lisme, maar dit project is voor Koelstra memorabel. 
‘Zo’n groot aantal bomen verplanten, dat gebeurt 
niet dagelijks. En dat met drie verschillende ver-
plantmethodes: met een kleine verplantmachine, 
een grote verplantmachine en een telekraan. 
We waren met 20 tot 25 man non-stop aan de 
slag, ook in de weekenden. De weg was speciaal 
afgesloten, zodat wij konden doorwerken en onze 
deadline konden halen. Want twee weken later 
ging de weg weer open. Dat gaf een hoge tijds-
druk, maar met goed teamwerk hebben we de klus 
op tijd geklaard.’ In 2018 worden er nog 58 zomer-
eiken in de maat 16-18 en 17 zuilvormige iepen in 

de maat 16-18 toegevoegd aan de verplantte 129 
zomereiken. ‘Maar op de foto’s van het project is 
al prachtig te zien hoe er in één klap een totaal 
nieuwe landschapsstructuur kan ontstaan’, conclu-
deert Koelstra.

Hoofd uitvoering Jan Koelstra: ‘Zo’n groot aantal bomen verplanten, dat gebeurt niet dagelijks. En dat met drie verschillende verplantmethodes: met een kleine verplantmachine, een grote 
verplantmachine en een telekraan.’ (©BTL Nederland)

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-6801
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Castanea sativa:  
Inspiratieboom van  
Boomtechnisch adviseur  
Peter Spijker
Drie gigantische Tamme kastanjes bewaken de ingang van  

Park Gulden Bodem bij Arnhem
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INSPIRATIEBOOM

De tamme kastanjes hebben een stamomtrek 
van respectievelijk 7,54 meter, 7,28 meter en 4,78 
meter en zijn 26 meter, 26 meter en 18,80 meter 
hoog. De dikste van de drie poortwachters is de op 
één na dikste tamme kastanje van Nederland; de 
dikste staat in Ubbergen bij Nijmegen. Ze dateren 
uit de periode rond 1650. ‘Ik ben op een studie-
reis in Engeland verliefd geworden op de tamme 
kastanje. Ik zag daar onder andere in het Fredville 
Park diverse supergrote exemplaren, waaronder 
één volledig afgestorven, maar zo duurzaam dat 
er in geen tijden een tak van afgebroken leek te 
zijn. Het was een prachtig kaal skelet, hoewel ik ze 
natuurlijk liever in blakende gezondheid zie’, aldus 
Spijker. 

De Romeinen
Als Spijker de drie tamme kastanjes laat zien, is het 
een zonnige dag waarop de bloeiende kastanjes 
hun witte bloemetjes fel laten stralen in het licht. 
‘De tamme kastanje is niet inheems, maar komt 
hier al zo lang voor dat je hem bijna als inheems 
kunt beschouwen. Voor de ijstijd kwamen ze al 
voor in Nederland. Maar de Romeinen hebben ze 
op grote schaal meegenomen uit het zuiden. Zij 
plantten ze aan vanwege de eetbare kastanjes. Na 

Peter Spijker, boomtechnisch adviseur bij Tree-

vision boomtechnisch ingenieursbureau, woont 

in Arnhem en fietst altijd langs de ‘poortwach-

ters’ als hij zijn kinderen naar school brengt. De 

poortwachters zijn de drie eeuwenoude tamme 

kastanjes (Castanea sativa) die bij de ingang van 

het park Gulden Bodem aan de Zijpendaalse-

weg staan.

Auteur: Santi Raats

Er is geen verhoogd risico op 

uitbrekende takken ondanks 

alle scheuren en holtes

5 min. leestijd
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de Romeinen verwilderde de boomsoort en bleef 
hij aangeplant worden.’

Historie
De tamme kastanjes staan in het park Gulden 
Bodem. Spijker vertelt over de geschiedenis: ‘De 
parknaam is afkomstig van de ondergrond, het 
voedingrijke löss. In 1650 werd aan de overkant 
van de weg huis Zypendaal gebouwd. Dit landhuis 
werd ruim 100 jaar later, in 1760, weer afgebro-
ken, waarna op dezelfde plek het huidige Huis 
Zypendaal werd gebouwd. Pas daarna werden de 
tuinen aangelegd in Engelse landschapsstijl. De 
bomen dateren vermoedelijk van rond 1650, toen 
het eerste huis werd gebouwd. Het is niet bekend 
of deze drie reuzen zijn aangeplant als poortwach-
ters, en ook niet of destijds de ingang van het park 
zich hier bevond’, vertelt Spijker. 

Beheer
Een aantal jaren geleden zette de gemeente 
Arnhem de drie poortwachters vrij. Spijker: ‘Andere 
bomen belemmerden hun groei en vitaliteit door 
lichtconcurrentie. Waarschijnlijk is verdrukking 
ook de reden dat de meest linkse kastanje een 
stuk kleiner en smaller is dan de twee ernaast. De 
kleinste staat ook in de schaduw van de grootste 
kastanje. De boswachter van Sonsbeek vertelde me 
vorig jaar dat men houtsnippers had opgebracht in 
een dikke laag rond de bomen. We hebben erover 
geboomd en concludeerden dat het beter was 
om een mulchlaag met natuurlijke opbouw aan te 
brengen, zodat de opname van voeding geleidelijk 
kan plaatsvinden en er geen verstikking is door de 
te dikke laag houtsnippers. Een goed opgebouwde 
mulchlaag bestaat uit twee lagen: een laag van 3 
tot 4 cm fijne compost in de fractie 0/20, en een 
laag grove houtcompost in de fractie 20/40, even-
eens 3 tot 4 cm dik.’

Goede conditie ondanks holtes
Spijker loopt rond de bomen, wijst op een beu-
kenboompje dat door een eekhoorn of vogel is 
achtergelaten in een holte en vandaaruit is gaan 
groeien. Hij beschrijft wat hij allemaal ziet: ‘De 
tamme kastanjes zijn in goede conditie. Ze maken 
goede scheuten aan, ook al zijn ze overwegend hol 
en zijn er complete banen van de bast afgestorven. 
Het transport van vocht en voeding gebeurt in 
de buitenste laag. Ze zijn alle drie bijgesnoeid. De 
gesteltakken zijn al bomen op zich. Hier en daar 
zijn er ooit gesteltakken afgestorven en deze zijn 
dus afgezaagd. Nee, er is op dit moment geen 
verhoogd risico op uitbrekende takken bij deze 
bomen, ondanks alle scheuren en holtes. Zo te zien 
zijn alle risicotakken al verwijderd of ingekort.’
Bij de middelste tamme kastanje is een zwartge-
blakerde plek zichtbaar, waar ooit een tak uit is 
gebroken. ‘Het zwart is de wondbalsem die boom-
chirurgen er destijds in hebben gesmeerd’, vertelt 
Spijker. Dat was destijds een gangbare methode 
om bomen te beschermen tegen indringers, die 

door wonden naar binnen zouden kunnen komen. 
Met zijn handen wrijft Spijker langs de bast van de 
middelste kastanje. ‘De draaischeuren van de bast, 
de ruwe schors en de knoesten zijn zo prachtig.’ Hij 
wijst op de ruimte die zichtbaar is tussen de jaar-
ringen van een afgezaagde gesteltak van zo’n 30 
cm dik. ‘Die ruimte kan ontstaan tussen jaarringen 
wanneer het hout indroogt. Tamme kastanjes zijn 
ringporig en hebben daardoor heel duidelijke jaar-
ringen.’ Ook weet Spijker te vertellen: ‘Het hout van 
de tamme kastanje is nog duurzamer dan eiken-
hout, want in het kernhout bevindt zich nog meer 
looizuur.’

Toepassing
De tamme kastanje is niet de ideale straatboom, 
omdat hij verharding slecht verdraagt. ‘Wel zijn 
het prachtige parkbomen en zouden er hier veel 
meer mogen worden aangeplant. Hij prefereert 
een redelijk rijke, enigszins vochtige bodem, maar 
verdraagt ook droogte en moet op latere leeftijd 
licht en ruimte hebben. De boom kent geen spe-
cifieke aantastingen of plagen in Nederland; in 
Noord-Amerika en Italië heerst wel kastanjepest. 
Hij gedijt goed in zachte winters en warme zomers. 
Met de klimaatverandering heeft hij in Nederland 
dus een gouden toekomst… De tamme kastanje 
past tegenwoordig goed in Nederland. Dit is nu 
een multicultureel land, en enkele culturen in 
Nederland gebruiken de vruchten van de tamme 
kastanje in hun keuken. Ze zijn gezond. In de herfst 
zoeken mijn kinderen regelmatig tamme kastan-
jes, die we vervolgens in de oven poffen en eten 
als snack. Ook heb ik er wel eens stamppot van 
gemaakt, heel zwaar, maar zeer rijk door alle eiwit-
ten en koolhydraten. Daarnaast is het een leuke 
plukvrucht, waardoor kinderen worden getriggerd 
om naar buiten te gaan. De tamme kastanje is 
ook een goede drachtboom voor bijen, omdat de 
boom zeer veel nectar produceert.’

Witte bloemetjes stralen in de zon.

INSPIRATIEBOOM

De draaischeuren van de 

bast, de ruwe schors en de 

knoesten zijn zo prachtig

Goed dat hij hol is; als hij 

massief zou doorgroeien, 

zou hij eerder in zijn geheel 

omvallen
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Begeleiding nodig in aftakelingsfase
De drie tamme kastanjes kunnen volgens Spijker 
nog honderden jaren mee. ‘Het is eigenlijk een 
mooi systeem dat een boom als hij ouder wordt, 
aangetast wordt en hol. Daardoor blijft hij langer 
staan en breekt er hooguit hier en daar een tak 
uit. Als de boom massief zou blijven en zou door-
groeien, zou hij eerder in zijn geheel omvallen. 
Het is wel belangrijk dat de drie tamme kastanjes 
worden begeleid in hun aftakelingsfase. Ik zou 
aanraden om de groeiplaatsen af te zetten, zodat 
ze niet meer betreden kunnen worden, en de 

bodem regelmatig met voeding aan te vullen. In 
een later stadium van het verouderingsproces 
zullen er takken uit breken, omdat de kroon te 
kolossaal wordt. Dan moet de kroon worden inge-
nomen. Hij loopt dan wel weer uit, maar zal nooit 
meer zo groot worden als in de kracht van zijn 
leven. Van nature wordt hij van lieverlee steeds 
kleiner. Boomverzorgers zullen hem in de toekomst 
kunnen helpen door hem compacter te maken. 
Uiteindelijk zal er vanwege te veel gewicht of rot-
ting een top afbreken; dan is de boom nog minder 
dan half zo hoog. Maar de secundaire kroon heeft 

ook nog groeikracht in zich. Hoe oud deze bomen 
onder de beste omstandigheden kunnen worden, 
weet ik niet. Maar de oudste tamme kastanje in 
Tortworth in Engeland wordt geschat op 800 tot 
1100 jaar oud, dus er is veel mogelijk.’

 ‘De gedraaide bast vind ik prachtig’, aldus Spijker. De gesteltakken van deze joekels zijn al bomen op zich.

De tamme kastanjes zijn in goede conditie ondanks alle holtes en spleten.  Peter Spijker, Boomtechnisch adviseur bij Treevision.

INSPIRATIEBOOM

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-6802



48 4 - 2017

Voorbereiding
In de ontwerp- of voorbereidingsfase van projec-
ten is een BEA een praktisch stuk gereedschap 
om de effecten op de te behouden bomen te 
omschrijven. Het doorgronden van het project is 
essentieel om een beeld te krijgen van de aard 
en omvang van de werkzaamheden. Een veldbe-
zoek is zondermeer noodzakelijk om op locatie in 
gedachten het project te realiseren, om de bodem, 
de bomen en hun bewortelingsprofiel te hebben 
gezien en beoordeeld en om mogelijke nadelige 

effecten bij individuele bomen te visualiseren. 
Vervolgens komt het vakmanschap om de hoek 
kijken. Is het mogelijk om eventueel nadelige 
effecten te voorkomen door boombeschermende 
maatregelen? Zo ja, zijn die maatregelen wel 
afdoende om bomen duurzaam te behouden 
(langer dan 15 jaar)? Is behoud van bomen op de 
huidige locatie mogelijk? Bomen kunnen wellicht 
in depot worden gezet of verplant naar andere 
locatie. En dan: tot hoever kun je gaan met boom-
beschermende maatregelen? Als de groeiplaats 

van bomen optimaal kan worden beschermd, is 
het project dan nog wel uitvoerbaar? Doorgaans 
worden er geen restricties gesteld aan de materi-
ele of financiële omvang van boombeschermende 
maatregelen. Het principe is meestal dat in het 
advies een praktische insteek wordt gekozen, geïn-
spireerd vanuit idealistische streefbeelden. Vaak is 
nog wel aan te geven op welke manier en onder 
welke voorwaarden werkzaamheden rond bomen 
zijn uit te voeren. Als je het jezelf makkelijk maakt 
door te verwijzen naar een standaardset van alge-

Effectiviteit van boom-
beschermende maatregelen
Met de zomervakantie in het vooruitzicht komt ook de tijd om wat te mijmeren. Een van de onderwerpen is dat het uitvoeren van werkzaamheden nabij 

bomen gepaard kan gaan met schade aan bomen en kwaliteitsverlies van de groeiplaats. Met een vingertje wijzen naar waar wat beter had gekund is 

doorgaans niet zo moeilijk. De praktijk is echter weerbarstig, het is namelijk niet zo eenvoudig om bomen zonder mogelijk nadelige effecten duurzaam 

te behouden. In de voorbereiding van grotere projecten is de uitvoering van een Bomen Effect Analyse (BEA) min of meer een standaard. In hoofdlijnen 

is dan wel bekend wat er gaat gebeuren. Dat geldt doorgaans niet voor de samenhangende werkzaamheden, of wat er nog gebeurt na oplevering van 

bijvoorbeeld de bouw van woningen. 

Auteur: Michiel Mol, senior boomtechnisch adviseur, Terra Nostra
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mene voorwaarden, is een dito prestatie tijdens de 
uitvoering van het project te verwachten. Het is 
niet vanzelfsprekend dat statische boombescher-
mende maatregelen effectief blijven met zogezegd 
dynamische werkzaamheden gedurende de reali-
satie. Het uitgraven van de bouwput levert door-
gaans weinig problemen op. Interessant wordt 
het wanneer nog wat kabels en leidingen worden 
geplaatst. Of wanneer de stukadoor, tegelzetter, 
keukenboer, elektricien het bouwterrein oprijden 
en zo dicht mogelijk bij de voordeur van woningen 
parkeren. Wat te denken bij de aanleg van verhar-
dingen en het inrichten van de tuin? Neem nu de 
glanzend strakke verharding met opsluitbanden 
van 10x30 cm, exclusief ontgraving en stelbeton 
met stelrug, mooie zwarte teelaarde die als make-
up over verdichte bodem is aangebracht. Het zijn 
zomaar wat constateringen uit de eigen praktijk. 
De oorzaak? Niet voorzien, vooraf niet bekend, 
buiten het bereik van de opdracht. De communi-
catie met de boombeheerder en aannemer over 
de looptijd van boombeschermende maatregelen 
is bij de afronding van bouwprojecten niet mak-
kelijk. Wijzen op het belang van het behoud van 
bomen om de verstedelijkende omgeving leefbaar 

te houden is beter dan dreigen met een boete-
clausule. Daar is ook nog wel wat over te vertellen, 
bijvoorbeeld over de verrekening van schade aan 
de hand van een taxatie. Het is noodzakelijk om 
uitgangspunten vast te stellen voor de berekening 
van de actuele boomwaarde om eenduidigheid te 
krijgen over het vertrekpunt voor de verrekening 
van schade. Afgezien van eventuele herstelwerk-
zaamheden tikt een hogere of lagere actuele 
boomwaarde door in de hoogte van het schade-
bedrag. Voorkomen is beter dan genezen, een keer 
flink je neus stoten is in meerdere opzichten niet 
leuk, maar het houdt je wel scherp.

Terug naar de fysieke boombeschermende maat-
regelen. Een zwieper op een zonnig voorjaarsdag 
tegen de planken stambescherming die zonder 
verende ondergrond op de stam is aangebracht 
geeft alsnog dat de stam ontbast. Waardevolle 
bomen kunnen tot buiten de kroonprojectie in een 
mooi houten hekwerk worden geplaatst. Maar stel 
dat het wortelgestel de reikwijdte heeft van drie-
maal de straal van de kroon? Bomen voorbereiden 
op een wijzing van het doorwortelbaar volume 
is mogelijk, maar kost tijd; het gaat niet om het 

omzetten van een knopje in een schakelkast. 

Er is nog meer te zeggen over het begeleiden 
van werkzaamheden rondom bomen, maar het 
laatste punt dat ik onder de aandacht wil brengen, 
is de evaluatie van maatregelen. Wat is het effect 
geweest van maatregelen? Ziet het ernaar uit dat 
duurzaam behoud geen fictie, maar een feit is? 
Welke specifieke maatregelen zijn niet goed uitge-
pakt en waarom niet? Wat is wel goed uitgepakt 
en waarom? Churchill zei eens: ‘Persoonlijk ben ik 
altijd bereid te leren, alleen vind ik het niet altijd 
leuk de les gelezen te worden’. Fouten maken is 
menselijk, ze toegeven en er wat moois mee doen 
is ook menselijk. Om met Aristoteles af te sluiten: 
‘Wat men moet leren doen, leert met door het te 
doen’. Voor zover nog niet genoten, een prettige 
vakantie toegewenst!

3 min. leestijd ACHTERGROND
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Een kurkboom, 
maar dan zonder kurk

Als onze hofdendroloog om een glaasje fris vraagt, kom dan niet aan met Fanta of Fristi, maar met een sapje dat in oude tijden normaliter door een 

kurk werd afgedekt. Toepasselijk dus dat deze editie van het bomenfeuilleton is gewijd aan de kurkboom, die – anders dan zijn naam doet vermoeden – 

geen bruikbaar kurk oplevert. 

Auteur: Jan P. Mauritz VRT

Een prachtige parkboom met een brede kroon 

Phellodendron amurense volwassen boom
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SORTIMENT

Ik hoor op de achtergrond iets mompelen als: Daar 
gaat ie weer hoor, die mafkees. Nog nooit van deze 
makkers gehoord JP, ze zijn zelfs in mijn naarste 
dromen niet langsgekomen. Nee, vrienden van het 
feuilleton. In ieder geval Citrus, Citrofortunella en 
Tetradium hebben in het verleden al eens op dit 
podium gestaan, als species van de zogenaamde 
buitencategorie; kijk het maar na. 
Gelukkig bevat de familie ook de geslachten Ptelia, 
Skimmia, Zanthoxylum en nog een hele reeks. Zo, 
dat klinkt al beter; dan zijn we met zijn allen weer 
geland bij Phellodendron, die dus zeker ingedeeld 
moet worden in de buitencategorie. 
Het geslacht Phellodendron is onderverdeeld in 
negen soorten en verder zijn er drie vars en geen 
cv’s. Het natuurlijk verspreidingsgebied ligt in 
de gematigde en subtropische klimaatzone op 
het noordelijk halfrond, en wel in Noord-China, 
Mantsjoerije, Midden-China, Centraal-Japan, Korea 
en op het eiland Taiwan. De species met de soort-
naam burkilii komt van nature voor in de omgeving 
van Malakka op het schiereiland Maleisië, een tro-
pisch gebied. Vanwege het niet winterhard zijn van 
deze makker in onze regionen stelt uw schrijver 
hem verder niet aan u voor.

Kenmerken
De geslachtsnaam Phellodendron is afgeleid van de 
Griekse woorden phellos (kurk) en dendros (boom); 
dat is dan samen ‘kurkboom’. Deze naamgeving 
werd ingegeven door de eerste makker van dit 
geslacht, Phellodendron amurense, die in 1853 door 
de Duitse arts en botanicus Franz Joseph Ruprecht 
(1814-1870) beschreven werd vanwege de meer 
dan schitterende kurkachtige stamschors. De 
Nederlandse naam ‘Amur-kurkboom’ is daar ook 
van afgeleid; zo simpel kan het! 
Het geslacht bestaat uit bladverliezende, kleine tot 
middelgrote bomen, die al naargelang de soort 8 
tot 10 meter of 10 tot 15-17 meter hoog worden, 

met brede, opgaande, onregelmatig ronde en 
open kronen. De meeste species hebben een vrij 
korte stevige stam met daarop een groot aantal 
opgaande gesteltakken, die wijdt uitstaand de 
kroon vormen; of het is een boom die meerstam-
mig uit de grond komt, met afhankelijk van de 
soort opgaande takken die de kroon dragen. De 
stam en gesteltakken dragen bij meerdere soorten 
zware, dikke en kurkachtige stamschors. Deze 
schors is vaak diep gegroefd met een netstructuur, 
bij een aantal soorten in ruwe loslatende schors-
platen. De kleur varieert van bruin tot grijsbruin. 
De species dragen stevige dikke twijgen, die licht-
bruin tot grijsbruin van kleur zijn, met afhankelijk 
van de soort opliggende wittige lenticellen. De 
twijgen hebben meestal rond, wit merg en dragen 
geen eindknop. Het duidelijke hoefijzervormige 
bladmerk draagt drie bladmerken; de bast is geel 
aan de binnenzijde en heeft een aromatische geur. 
Dezelfde terpentijngeur komt vrij bij kneuzing van 
de bladeren en bij het pletten van de ronde zware 
bessen. De boom draagt dus niet, zoals weleens 
verondersteld wordt, de Nederlandse naam ’ter-
pentijnboom’. Deze naam bestaat wel, maar dan 
voor de species Pistacia terebinthus, een geslacht 
uit de Anacardiaceae. Deze makker behoort tot 
hetzelfde geslacht als de leverancier van de pista-
chenootjes, de Pistacia vera. 
De knoppen zijn kegelvormig, met een afgeronde 
top en glanzend bruin van kleur. Deze aanliggende 
en behaarde knoppen zijn verborgen onder de ver-
brede voet van de bladsteel.
De boom heeft een tegenoverstaande bladstand 
en samengestelde, oneven geveerde bladeren. 
Afhankelijk van de soort is het blad 12 tot wel 35 
cm lang, met drie tot vijf of drie tot zeven bladjuk-
ken, waarbij de deelblaadjes ook vrijwel tegenover-
staand aan de centrale bladsteel hangen. Het blad 
is breed eivormig tot lang ovaal, 5 tot 10 cm lang 
en 2 tot 4 cm breed, met een toegespitste bladtop 
en een breed wigvormige bladvoet. De bladrand is 
ondiep gekarteld en langs de bladrand en de mid-
dennerf iets doorschijnend.
De bloei van deze species is tweehuizig met een-
slachtige bloemen. Hier volgt op veler verzoek 
toch nog een keer uitleg over bovenstaande ken-
merken.
Tweehuizig wil zeggen dat er geen mannelijke en 
vrouwelijke geslachtsorganen op dezelfde species 
voorkomen. Er zijn dus mannelijke en vrouwelijke 
species van deze soort. Tweehuizige species dra-
gen eenslachtige bloemen, dus of vrouwelijke of 
mannelijke bloemen. Dat wil zeggen dat de man-
nelijke bloem alleen maar vertiele (vruchtbare) 
delen heeft, de meeldraden met alles erop en 
eraan, en dus pollen verspreidt. Vrouwelijke bloem-

delen, zoals de stamper, de stijl en het vruchtbe-
ginsel, zijn niet of slechts rudimentair aanwezig en 
altijd steriel.
De boom bloeit in mei-juni/juli met geelgroene 
bloempjes in okselstandige of eindstandige bloem-
trossen. De bloemkelk is vijfspletig en er zijn vijf tot 
acht petalen (kroonblaadjes) aanwezig. De manne-
lijke bloemen dragen vijf à zes lange meeldraden 
met zeer grote helmknoppen die buiten de kroon 
uitsteken; de vrouwelijke bloemen zijn kleiner en 
hebben een vijfhokkig vruchtbeginsel. De vruchten 
zijn groene, bij rijping zwarte, vlezige steenvruch-
ten, zo groot als een boon, met vijf eenzadige 
steentjes. Ook deze vruchten geven bij kneuzing of 
pletten een terpentijngeur af.

Het sortiment
Zoals u inmiddels gewend bent, komen de vol-
gende makkers op het podium om zich aan u voor 
te stellen, en wel in alfabetische volgorde. De pri-
meur is ook direct de meest bekende species van 
het geslacht:

Phellodendron amurense
De Nederlandse naam voor deze species is Amur-
kurkboom en verwijst naar de herkomst van deze 
prachtige bomen: Mantsjoerije en Mongolië, waar 
ze groeien in de gemengde loofhoutbossen in het 
stroomgebied van de Amur, een voor velen van 
ons vrij onbekende rivier in het oosten van Azië. 
Bijzonder, waarde lezers, want deze rivier heeft 
een lengte van 4.443 km (onze Rijn is slechts 1.233 

13 min. leestijd

Kurkschors

Binnen de systematische indeling van het 
Regnum Vegetabile – het Plantenrijk – behoort 
het geslacht Phellodendron tot de orde van de 
Sapindalis en daarbinnen tot de familie van 
de Rutaceae oftewel de wijnruitachtigen. Deze 
enorme familie omvat ongeveer 1700 geslach-
ten en soorten, meestal tweehuizig, kruidach-
tigen, struiken en bomen waarvan het over-
grote deel voorkomt in de subtropische en 
tropische gebieden op deze aardkloot. Andere 
geslachten binnen deze familie zijn o.a. 
Angostura, Boenninghausenia, Citrofortunella, 
Dictamnus en Erythrochiton.
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km lang) en een stroomgebied van maar liefst 
1.855.000 km2 (onze Rijn 184.980 km2). De boom 
is in 1865 ontdekt door de Russische botanicus 
Friedrich Schmidt (1832-1908), die van oorsprong 
uit Letland afkomstig was. Hij was in dienst van de 
Botanische Tuinen in Sint-Petersburg als planten-
zoeker in China en Japan. Hij heeft een botanisch 
boekwerk geschreven over de vegetatie langs de 
oever van de Amur. De boom is in 1877 vanuit de 
Botanische Tuinen in St. Petersburg geïntroduceerd 
in de rest van Europa. 
Het is een geweldig mooie verschijning, deze tot 
13-14 meter hoge boom, met een brede, open 
kroon met wijduitstaande takken op een korte 
stam. De breed waaiervormige kroon van de boom 
vertakt zich laag op een zware, dikke stam met 
zware, opgaande gesteltakken met fantastisch 
mooie, zeer diep netvormig gegroefde schorsrillen. 
Deze schitterende kurkachtige schors zit tot heel 
hoog in de boom en is lichtbruin tot grijsbruin van 
kleur, in tegenstelling tot de zilvergrijze, kurkachti-
ge schorsrillen van de mogelijk bekendere kurkeik, 
Quercus phellos. De twijgen van deze makker zijn 
dik en stevig, lichtbruin van kleur met opliggende 
ronde tot ovale lenticellen. De jonge twijgen zijn 
oranjegeel tot geelbruin van kleur. De winterknop-
pen zijn glanzend bruin van kleur, kegelvormig 
met een afgeronde top en bedekt met zilverach-
tige haren. De knoppen gaan in de zomer schuil 
onder de verbrede bladvoet van de bladsteel. De 
hoefijzervormige bladmerken bezitten drie don-
kere plekjes, sporen genaamd; dit zijn de littekens 

van de vaatbundels die vanaf de tak of twijg het 
blad in liepen om de stofwisseling te regelen. Het 
blad is samengesteld, tegenoverstaand en oneven 
geveerd met drie tot vijf bladjukken aan een tot 
35 cm lange bladsteel. De deelblaadjes staan soms 
iets scheef tegenover elkaar in het juk.
Voor degenen die het even kwijt zijn: oneven 
geveerd wil zeggen dat het samengestelde blad 
bestaat uit een centrale bladspil, met daaraan blad-
jukken met steeds twee tegenover elkaar staande 
deelblaadjes en een topblad. Even geveerde blade-
ren missen dus dit topblad dus.
De blaadjes zijn breed eivormig tot lang ovaal 
van vorm, 5 tot 10 cm lang en 2,5 tot 4 cm breed, 
met een lang toegespitste bladtop en een breed 
wigvormige tot ronde bladvoet. De bladrand is 
ondiep gekarteld en verspreid gewimperd, met 
doorschijnende punten op de insnijdingen. De 
bladnerven lopen niet tot in de bladrand door; het 
bladoppervlak is glanzend donkergroen en alleen 
aan de basis van de hoofdnerf licht behaard. De 
onderzijde van het blad is blauwgroen van kleur 
en op de hoofdnerf behaard. Het topblad is bij 
deze species vrijwel even groot als de andere deel-
blaadjes. Bij de meeste species met samengestelde 
bladeren is het topblad veel groter dan de blaadjes 
aan de bladjukken, maar in dit geval dus niet. De 
deelblaadjes zitten met zeer korte bladsteeltjes, 
maximaal 2 mm, aan de centrale bladsteel, net 
iets te lang om de blaadjes zittend te noemen. De 
boom heeft een schitterende gele herfstkleur en 
laat zijn blad al vrij vroeg in de herfst vallen. De 
blaadjes geuren bij wrijving naar terpentijn. De 

bloeiwijze verschijnt in mei-juni in eindstandige, 
geelgroene behaarde pluimen van 8 tot 10 cm 
lengte en ongeveer dezelfde breedte. Aan de 
weinig vertakte trossen zitten dan de eenslachtige 
bloempjes, die eveneens geelgroen van kleur zijn. 
Na de bloei ontwikkelen zich de vlezige ronde 
steenvruchten met een diameter van 8 tot 12 
mm, eerst groen, bij rijping zwart van kleur. Deze 
vruchttrossen blijven tot diep in de winter aan de 
boom, zelfs tot in het volgende voorjaar, en han-
gen dan wat verrimpeld aan de boom. Ook deze 
vruchten geven bij kneuzing een terpentijngeur af. 
De boom verlangt een voedselrijke en humusrijke 
bodem op een wat beschutte en zonnige stand-
plaats. Jonge bomen tot maat 10-12-14 zijn wat 
vorstgevoelig op de jonge scheuten. Dus: grotere 
bomen planten, dames en heren boombeheerders, 
alleen al daarom! Er zijn geen cv’s van deze species 
bekend, wel een tweetal vars (u weet wel, een 
natuurlijke variatie).

Phellodendron amurense var. lavallei
De var-naam lavallei is een verwijzing naar de 
ontdekker van deze boom, de Franse dendro-
loog Pierre Alphonse Martin Lavallée, die de 
boom in 1862 in Japan vond en benaamde als 
Phellodendron lavallei. Hij verstuurde in 1863 zaden 
naar zijn tijdgenoot en goede vriend Charles 
Sprague Sargent, de botanische grootmeester 
en directeur van het Arnold Arboretum. In 1866 
maakte de meester de botanische beschrijving 
van deze species en kwam hij tot de conclusie 
dat het hier een geografische variatie betrof van 

Phellodendron amurense stamschors van boom in Arnold 

Arboretum.

Phellodendron amurense var. lavallei blad en bloempjes.
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Phellodendron amurense. Het gaat te ver om deze 
beschrijving met u te delen. Zonder gigantisch op 
mijn donder te krijgen van het opperhoofd Hein, 
omdat deze diepgang minimaal twee pagina’s 
extra in dit vakblad zou beslaan, en deze pagina’s 
helaas niet beschikbaar zijn. Uw schrijver volstaat 
dus met de eindconclusie dat de species benaamd 
is als Phellodendron amurense var. lavallei.   
         
Het is een iets grotere verschijning dan de soort. 
Daardoor wordt hij nogal eens verward met 
Phellodendron japonicum, die later op dit podium 
zijn opwachting zal maken. De makker wordt 12 

tot 16 meter hoog, met een vergelijkbare brede, 
opgaande en meer regelmatig waaiervormige 
open kroon. Zoals bij de soort hebben de meeste 
species een vrij korte stevige stam met daarop een 
groot aantal opgaande gesteltakken, die wijduit-
staand de breed waaiervormige kroon vormen; of 
het is een boom die meerstammig uit de grond 
komt, met afhankelijk van de soort opgaande tak-
ken die de kroon dragen. De stam en gesteltakken 
dragen kurkachtige schors, maar veel minder dik 
en diep gegroefd dan de soort. De kleur varieert 
van bruin tot grijsbruin. Veel morfologische ken-
merken zijn als de soort, maar wel met enkele 
significante verschillen, die de boom een andere 
status dan een var. verlenen. Zo zijn de jonge twij-
gen roodbruin van kleur en is het blad dof geel-
groen aan de bovenzijde en heldergroen aan de 
onderzijde, met witte beharing langs de centrale 
bladsteel en de hoofdnerven van de deelblaadjes. 
Dat blad is ook ca. 20 tot wel 35 cm lang, met drie 
tot vijf bladjukken en eivormig-elliptisch van vorm. 
De deelblaadjes zijn 5 tot 10 cm lang, met een 
toegespitste bladtop en een scherp wigvormige of 
ronde bladvoet. De bladrand is gaaf of onduidelijk, 
licht gekarteld en zoals gezegd dof geelgroen 
van kleur. De boom heeft net als de soort een 
schitterende gele herfstkleur en laat zijn blad in 
de herfst al vrij snel vallen. De blaadjes geuren bij 
wrijving naar terpentijn. De bloeiwijze is als de 
soort met losse, behaarde bloemtrossen die in juni 
verschijnen met geelgroene bloempjes. De vrucht-

trossen aan de vrouwelijke bomen zijn zeer talrijk, 
met groene, bij rijping zwarte gladde vruchtjes. 
Die vruchten zijn waarschijnlijk ‘niet te vreten’ voor 
de vogels en kleine zoogdieren, want ze blijven 
tot diep in de winter en zelfs tot in het voorjaar 
aan de boom hangen. Elk vrouwelijk bloempje 
geeft in principe vijf vruchten af. (Dat heeft vast 
iets te maken met het vijfhokkige vruchtbegin-
sel…) Helaas is deze species niet of nauwelijks in 
cultuur bij de Nederlandse boomkwekerijen en 
dus niet beschikbaar. Dit deel van het feuilleton 
zit inmiddels al vrij vol met herhalingen uit eerder 
verschenen delen, dus kan er in het licht van het 
geslacht Phellodendron nog wel één bij: onbekend 
maakt onbemind, zowel bij boombeheerders als bij 
boomkwekers, en dat is triest!

Phellodendron amurense var. sachalinense
Deze bijzondere species binnen het geslacht 
is rond 1870 gevonden door de grote meester 
Charles Sprague Sargent, die de boom aantrof op 
het Russische eiland Sachalin, dat boven Japan ligt 
in de Stille Oceaan. De boom komt daar van nature 
voor, maar ook in Noord-Japan en zelfs in Korea 
groeien deze makkers van nature. Aanvankelijk 
beschouwde de meester de boom als eigenstandi-
ge soort. Hij introduceerde deze in 1877 vanuit het 
Arnold Arboretum in Amerika. In hetzelfde jaar had 
de andere botanicus, F. Schmidt, bovenstaande 
makker, Phellodendron amurense, al geïntroduceerd 
vanuit St. Petersburg. De beide meesters hebben 
na onderzoek en vergelijkingen besloten dat de 
door Sargent ontdekte boom een var. was van 
de soort amurense. Schmidt stelde vervolgens 
de gewasbeschrijving op waardoor de boom als 
een var. geregistreerd en gevalideerd is. Deze ver-
schijningsvorm is de kleinste van de drie species 
en wordt uiteindelijk 8 tot 15 meter hoog, met 
een van nature korte, rechte stam en een brede 
opgaande tot een omgekeerd eironde kroon. De 
boom onderscheidt zich vooral doordat de donker-
bruine schors niet kurkachtig is, maar fijn gegroefd 
met dunne groefjes, waardoor schorsplaten ont-
staan. De twijgen zijn roodbruin en de kegelvor-
mige knoppen zijn afgerond en bedekt met rood-
bruine donsachtige beharing. Het blad is 22 tot 28 
cm lang, met drie tot zeven bladjukken, soms met 
zeven lange eivormige blaadjes van 6 tot 12 cm 
lengte en 4 tot 6 cm breed, met een toegespitste 
bladtop en een ronde bladvoet. De bladrand is 
vrijwel glad en ook niet gewimperd. Het bladop-
pervlak is dofgroen van kleur en blauwgroen aan 
de onderzijde, met geen of nauwelijks beharing. 
Dit is bijzonder, omdat deze species in het meest 
noordelijke verspreidingsgebied voorkomt, waar 
het steenkoud kan zijn in de langdurige winters. 

SORTIMENT

Phellodendron japonicum vruchten.

Het geslacht Phellodendron 

is onderverdeeld in negen 

soorten en verder zijn er 

drie vars en geen cv’s
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Temperaturen onder de min 25 graden Celsius zijn 
geen uitzondering. De boom is dan ook de meest 
winterharde makker van het geslacht. Dan ver-
wacht je toch beharing van plantendelen om zich 
tegen de kou te kunnen weren? Niet, dus!
De vruchten van de dames zijn als de soort en 
blijven dus ook tot in het volgend voorjaar han-
gen. Ook de terpentijnlucht is bij plantendelen 
significant aanwezig. Deze prachtige boom kan 
ook worden gebruikt als straat- en laanboom. De 
boom kan redelijk goed tegen verharding en in 
een goede standplaats levert hij niet of nauwelijks 
problemen op. Verder levert de boom een schit-
terede gele herfsttooi, die lang aan de boom blijft. 
Meerdere fraaie en goede eigenschappen dus, 
reden om deze boom toe te passen in uw werk-
gebied.

Phellodendron chinense
Deze makker werd gevonden door de bekende 
bomenzoeker Ernest Wilson, die de boom tijdens 
een van zijn zoektochten in Centraal-China in 
de provincie Hubei aantrof. Hij introduceerde de 
boom in 1907 in de VS. Het is een kleine tot mid-
delgrote boom, met een breed waaiervormige 
kroon tot ca. 10 meter hoog en ook zo breed. 

Op een korte stam staan de grote gesteltakken 
wijduit; ze vormen met de zijtakken en de twijgen 
de brede, open kroon. De stam en gesteltakken 
zijn bezet met een dunne, wat ruwige schors, in 
tegenstelling tot de kurkachtige schorsrillen van 
neef amurense. De lange dunne jonge twijgen 
zijn bruinrood van kleur, in het eerste jaar donzig 
behaard, daarna kaal. Het blad van deze makker is 
oneven geveerd, 30 tot 35 cm lang, met een breed 
wigvormige bladvoet en een lang toegespitste 
bladtop aan de langwerpig ovale tot lancetvor-
mige blaadjes van 7 tot 12 cm lengte; het topblad 
is iets groter, tot wel 14-15 cm lang. De bladrand is 
gaafrandig; de bovenzijde van het blad is donker 
geelgroen, de onderzijde lichtgroen van kleur en 
dicht en zacht behaard. De bloeiwijze bestaat uit 
dichte, kegelvormige, tot 6-7 cm lange, zeer don-
zige bloempluimen met geelgroene bloemetjes. 
Ook hier is sprake van tweehuizigheid, dus manne-
lijke en vrouwelijke bloemetjes aan verschillende 
bomen. Bijzonder bij deze species is dat ook het 
vruchtbeginsel donsachtig behaard is. De vruchten 
zijn eerst groen en verkleuren dan naar roodzwart, 
zijn rond van vorm met een doorsnede van ca. 1 
cm. De 5 tot 7 cm lange trossen hangen barstenvol 
vruchten, die tot in het voorjaar aan de boom blij-
ven hangen.
Er zijn in het land van herkomst, China, meerdere 
vars. van deze makker, waarvan de var. yunnanensis 

Phellodendron chinense halfwas boom.

Phellodendron japonicum volwassen boom.
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slechts één is. In Europa is hij bij een handjevol 
botanisten bekend, maar helaas niet in cultuur.

Phellodendron japonicum
Het natuurlijk verspreidingsgebied van deze 
Japanse kurkboom ligt vooral op het grote Japanse 
eiland Honshu. Deze makker groeit op de hellingen 
van de heuvels en bergruggen daar, tot ca. 1000 
meter boven zeeniveau. De boom groeit daar aan 
de randen van de gemengde loofhoutbossen. Het 
is een lichthoutsoort, die graag aan de randen van 
deze bebossing zijn plek heeft. De boom werd in 
1863 door Russische botanische grootmeester Carl 
Johann Ivanovitch Maximowicz (1827-1891) geïn-
troduceerd. Maximowicz was ook ontdekkingsrei-
ziger en conservator van de botanische tuinen van 
de Russische tsaren in Sint-Petersburg. De man is 
wereldberoemd geworden door zijn botanische 
geschriften en zijn ontdekkingen en introducties 
in Europa, zoals vaak in de naamgeving terug te 
vinden is, o.a. bij de geslachten Betula maximowic-
ziana, Kalopanax septemlobus var. maximowicziana 
en in vele andere soortnamen, vars, ssp’s en cv’s 
van verschillende geslachten.
De boom valt in de categorie kleine bomen, wordt 
6 tot maximaal 10 meter hoog, hier in Europa zo 
rond de 7,5 meter, met een opgaande, bossige 

kroon op een korte dikke stam. De stamschors is 
dun, fijn gegroefd met onregelmatige schorsplaat-
jes, op oudere leeftijd onregelmatig gevormde en 
gevoorde schorsrillen. De kurkachtige schorsrillen 
worden niet zo zwaar als bij neefje amurense, maar 
zijn wel dominant aanwezig. De zware gesteltak-
ken groeien sterk opgaand omhoog; de zijtakken 
vormen uiteindelijk een ovaal-ronde tot vaasvor-
mige kroon. De jonge twijgen zijn roodbruin van 
kleur, verkleurend naar bruin, met opliggende 
lenticellen en aan de top berijpt. De hoefijzer-
vormige bladmerken dragen net als bij amurense 
drie bladsporen. De knoppen zijn aanliggend 
behaard, kegelvormig met een afgeronde top en 
glanzend bruin van kleur. De zomerknoppen zit-
ten onder de verbrede bladvoet verborgen. Het 
blad is samengesteld, oneven geveerd met drie tot 
zeven bladjukken en een topblad. De blaadjes zijn 
eivormig tot langwerpig eivormig, 7 tot 12 cm lang 
en 3 tot 5 cm breed, met een toegespitste bladtop, 
een ondiep gekartelde bladrand en gewimperd. 
Dat betekent dat er kleine haartjes (als oogwim-
pers) op de bladrand zitten. Verder heeft het blad 
doorschijnende punten op de insnijdingen en 
is het bladoppervlak dofgroen van kleur aan de 
bovenzijde, grijsgroen aan de onderzijde en sterk 
viltig behaard. De centrale bladspil is ca. 24 cm 
lang en de bladsteeltjes van de deelblaadjes zijn 1 
tot 3 mm lang. De herfstkleur is schitterend mooi 
geel en het blad blijft in de herfst veel langer aan 
de boom dan bij neef amurense.
De bloeiwijze van deze makker is ook tweehuizig; 
de mannelijke en vrouwelijke bloemen verschijnen 
in juni in eindstandige bloempluimen van 8 tot 10 
cm lang: de mannelijke bloemen in ca. 10 cm lange 
en 5 cm brede, rechtopstaande donzige pluimen, 
de vrouwelijke bloemen in slankere pluimen. De 
eenslachtige bloempjes van beide kunnen zijn 
10-12 mm lang, ca. 6 mm breed en geelachtig 
groen van kleur. De vruchten zijn ronde, vlezige 
besachtige steenvruchten met een diameter van 
ca. 1 cm; ze staan in donzige pluimen van 8 tot 10 
cm lengte (logisch, hè, want dit zijn de vrouwelijke 
bloempluimen). In deze vruchten zit de 5 mm 
lange steenvrucht. De bes verkleurt bij rijpheid 
naar diep donker roodzwart tot zwart en blijft tot 
in het volgend voorjaar aan de boom hangen. 
Zoals ook bij neef amurense rieken het gekneusde 
blad en deze vruchten sterk naar terpentijn.
Phellodendron japonicum is een prachtige ver-
schijning in een park, op een begraafplaats of in 
een brede groenstrook. In de jeugdfase, tot maat 
14-16, 16-18, is de species vorstgevoelig, vooral het 
blad en de jonge twijgen. De boom herstelt zich 
in het algemeen goed van deze late nachtvorsten, 
maar toch. Gewoon wel aanplanten, dames en 

heren boombeheerders, maar op een beschutte 
en warme standplaats en in een vruchtbare, goed 
doorlatende plantplaats. In Hilversum, Den Haag 
en Wageningen staan prachtige laagstammige 
exemplaren, volwassen, volkomen gaaf, maar 
inderdaad op een beschutte plek. De moeite meer 
dan waard. 

Afsluitend
Phellodendron is een niet zo alledaags geslacht. De 
boom wordt wel aangeboden op de Nederlandse 
boomkwekerijen en er zijn ook wel gemeenten 
waar de bomen te bewonderen zijn, maar veel 
te weinig. Het is een kerngezond geslacht, geen 
vreterij of ziektes onder de leden en vrij makkelijk, 
als de standplaats maar goed op orde is. Een zeer 
aanbevelenswaardig geslacht, dus, en dat doet uw 
schrijver dan ook van harte. 
Waarde lezers van dit feuilleton: doorbreek die 
nare slogan ‘onbekend maakt onbemind’. U zult er 
geen spijt van krijgen.

Groet,

SORTIMENT

Phellodendron chinense stamschors jonge boom.
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Beeldbepalend en 
toch kappen?

Soms menen mensen dat een beeldbepalende boom nooit gekapt mag worden. Er wordt dan gedacht (of gehoopt) dat op een boom die valt onder een 

zogenaamde weigeringsgrond uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), een kapverbod van toepassing is. Dat is een onjuist uitgangspunt. 

Auteur: Jilles van Zinderen, MANZ

De afweging tussen het belang van behoud van de boom enerzijds en het 

belang van het kappen anderzijds
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JURIDISCH

Ook voor die bomen kan een omgevingsvergun-
ning voor de activiteit vellen worden verleend. 
Gemakshalve noem ik die omgevingsvergun-
ning hierna (gewoon) kapvergunning. Een boom 
waarop een weigeringsgrond van toepassing is, 
kan desondanks gekapt worden, omdat daar soms 
goede redenen voor zijn. Daarnaast komt aan het 
college van burgemeesters en wethouders beoor-
delingsruimte toe. Als de boom beeldbepalend is, 
moeten er wel goede redenen zijn om die te kap-
pen. Een uitspraak van de voorzieningenrechter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State illustreert dit (ECLI:NL:RVS:2016:1901). 

De gemeente Son en Breugel wil drie bomen in 
een openbare groenstrook aan de Eekhoornlaan 
kappen. De bomen zijn vergunningsplichtig 
conform de APV; daarom vraagt de gemeente de 
benodigde kapvergunningen aan. Deze worden 
ook verleend. Een omwonende maakt zich zor-
gen over de kwaliteit van zijn woonomgeving en 
maakt bezwaar. Het college van burgemeester en 
wethouders verklaart de bezwaren van de omwo-
nende ongegrond en houdt zijn besluit in stand. 
De omwonende gaat in beroep bij de rechtbank. 
Die geeft hem gelijk; het college moet een nieuw 
besluit nemen. De omwonende is nu op stoom en 
gaat tegen het vonnis van de rechtbank in hoger 
beroep. Tegelijkertijd vraagt hij een voorlopige 
voorziening aan bij de Raad van State. Daarna 
komt er een nieuw besluit van het college, waar-
tegen de omwonende ook in beroep gaat. Al met 
al lopen er dan dus drie procedures over deze drie 
bomen. 

De voorzieningenrechter is praktisch en besluit de 
procedures in één keer te behandelen. De omwo-
nende heeft veel argumenten uit de kast getrok-
ken: er is een verkeerde Algemene Plaatselijke 
Verordening (APV) toegepast, het college zou zijn 
uitgegaan van te hoge kosten voor handhaving, 
kap zou niet zijn toegestaan omdat de bomen 
onderdeel zijn van de dorps- of wijkstructuur, de 
kosten voor behoud zouden ten onrechte niet zijn 
vergeleken met de kosten voor herplant, etc. etc. 
Ook geeft de omwonende aan dat het naar zijn 
oordeel verboden is om beeldbepalende bomen te 
kappen. Vast komt te staan dat de bomen beeld-
bepalend zijn, maar is er dan ook sprake van een 
kapverbod?

 In de APV van deze gemeente en in de meeste 
andere APV’s  staat een regeling opgenomen over 
de weigeringsgronden voor een kapvergunning. 
Er zijn in Nederland talloze weigeringsgronden in 
gebruik. Veelvoorkomende weigeringsgronden 

zijn de monumentale waarde, de landschappelijke 
waarde, de waarde voor dorpsschoon, de beeldbe-
palende waarde, de cultuurhistorische waarde en 
de ecologische waarde van de boom. Er zijn nog 
vele andere weigeringsgronden in gebruik. Als het 
goed is, zijn deze weigeringsgronden per gemeen-
te uitgewerkt in beleid. Het is namelijk noodzake-
lijk om te weten wat deze weigeringsgronden voor 
de betreffende gemeente betekenen. Wat bijvoor-
beeld monumentaal is in de ene gemeente, hoeft 
dat niet te zijn in een andere. Ook de rechter moet 
kunnen beoordelen waarom in een gemeente de 
ene boom wel en de andere niet onder een weige-
ringsgrond valt. Valt een boom onder een weige-
ringsgrond, dan heeft het college de mogelijkheid 
om een kapvergunning te weigeren. Valt de boom 
niet onder een in de APV opgenomen weigerings-
grond, dan mag de kapvergunning niet geweigerd 
worden.

Terug naar de gemeente Son en Breugel. De 
omwonende benadrukt bij de voorzieningenrech-
ter dat de drie bomen beeldbepalend zijn. Het 
college gaat daar niet op in en de voorzieningen-
rechter neemt daarom aan dat de drie bomen 
beeldbepalend zijn. Toch mocht het college naar 
het oordeel van de voorzieningenrechter twee 
van de drie kapvergunningen verlenen (rov. 7.2). 
Het komt namelijk vast te staan dat twee van de 
bomen in matige conditie verkeren. Gelet op die 
conditie en vitaliteit lijkt de kans klein dat groei-
verbeterende maatregelen een positief effect zul-
len hebben. Daarbij komt dat deze twee bomen 
oppervlakkig wortelen, waardoor de kans bestaat 
dat ze bij harde wind omvallen. Gelet op deze 
argumenten meent de voorzieningenrechter dat 
het verlenen van de kapvergunning niet onredelijk 
was. Omdat de derde boom gezond en beeldbe-
palend is, mocht daarvoor geen kapvergunning 
worden verleend. 

Deze relatief eenvoudige zaak geeft goed weer 
waarom de weegschaal van Vrouwe Justitia zo’n 
treffend symbool is. Het college dient een afwe-
ging te maken tussen het belang van behoud van 
de boom enerzijds en het belang van het kap-
pen van de boom anderzijds, ook als die boom 
beeldbepalend is. Als een weigeringsgrond van 
toepassing is op een boom, legt dat (veel) gewicht 
in de schaal voor het behoud van de boom. Maar 
er is geen sprake van een verbod op kappen. De 
argumenten om de boom wel te kappen, moeten 
op hun beurt wel zwaar wegen en begrijpelijk zijn 
om de weegschaal naar de andere kant te doen 
doorslaan. Het college heeft enige mate van vrij-
heid om het gewicht van die kapargumenten te 

beoordelen. Het college mag dus beoordelen of 
het de kapargumenten zwaar genoeg vindt om 
te kappen, hoewel er een weigeringsgrond van 
toepassing is. De rechter toetst die beoordeling 
van het college marginaal. Het is immers niet aan 
de rechter om op de stoel van de bestuurder te 
gaan zitten.  

In Son en Breugel was het voor twee van de drie 
bomen doorslaggevend dat zij in een matige con-
ditie verkeerden, dat die conditie niet meer zou 
verbeteren en dat ze mogelijk zouden omvallen bij 
storm. Het feit dat ze beeldbepalend waren, stond 
kap niet in de weg. Van een kapverbod is dus geen 
sprake.

4 min. leestijd

Mr. Jilles van Zinderen (jilles.vanzinderen@manzlegal.nl) is 

advocaat bij Bomenrecht.nl en MANZ Legal en is gespeciali-

seerd in conflicten over bomen.
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In de APV is een regeling 

opgenomen over 

de weigeringsgronden 

voor een kapvergunning
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Slim combineren van groen, grijs en blauw
Bio-retentie gecombineerd met 2e maaiveld constructie

connecting green and infrastructure

Duurzaam groen begint met een goede 
basisinrichting van het plantvak 

Bomen maken onze stedelijke omgeving leefbaar. Een 
gezonde groene infrastructuur in de stad is daarom onmisbaar. 

GreenMax is gespecialiseerd in duurzame innovatieve 
producten voor de inrichting van de plantplaats boven en 

ondergronds, zodat groen, water en infrastructuur samengaan.

GreenMax | Tel: 0413 29 44 47  | www.greenmax.eu
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Kies een opleiding!
• European Treeworker
• European Treetechnician

Wij bieden je diverse opleidingstrajecten

• Modulaire cursussen
• BBL-trajecten
• In-company trainingen

•  Diverse korte trainingen 
voor boomverzorgers

Informatie en aanmelding:
Helicon MBO Apeldoorn
André Hilbrand, 06 24 67 51 22
a.hillebrand@helicon.nl

Helicon MBO Eindhoven
Corik Geurts, 06 30 67 88 08
c.geurts@helicon.nl
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Maak jij de 
connectie?

senior accountmanager / uitgever
Wij zoeken een creatieve, enthousiaste, gemotiveerde netwerker met 
uitstekende contactuele en commerciële eigenschappen, die waarde kan 
creëren voor zijn klanten.

Wat bieden wij?
Werken binnen een vooruitstrevende uitgeverij in een jong en gedreven team. 
Gepassioneerde collega’s met liefde voor het on- en offline uitgeefvak en 
belangstelling voor de groene openbare ruimte. Goede primaire en secundaire 
arbeidsvoorwaarden en een competitief salaris.

Functie-eisen
Je werkt en denkt op hbo-niveau en hebt ervaring in sales. Kennis van de groene 
sector is geen must, maar wel een pre. Wij verwachten dat je een diepgaande 
relatie opbouwt met onze partners en hen overtuigt van de meerwaarde van 
NWST. Vanzelfsprekend ben je energiek, proactief, doortastend, resultaatgericht 
en ondernemend, maar bovenal communicatief zeer sterk! 

Geïnteresseerd?
Ben je toe aan een nieuwe samenwerking en voel je je thuis in een 
werkomgeving waar verantwoordelijkheid, teamwork en een goede sfeer 
belangrijke uitgangspunten zijn, stuur dan je sollicitatiebrief met cv naar 
NWST NeWSTories BV t.a.v. Peter Jansen: project@nwst.nl. 

Voor vragen over de functie kun je contact opnemen met Hein van Iersel: 
024-3602454 of 06-533 63 062, of Alberto Palsgraaf: 024-3602454 of 
06-20436728.

De vacature heeft als sluitingsdatum 1 september 2017. 
De sollicitatiegesprekken vinden plaats tijdens GroenTechniek Holland.

CONNECTING GREEN PROFESSIONALS

NWST NeWSTories BV is een uitgeverij in Nijmegen. Naast het uitgeven van een 

aantal groene vaktijdschriften, zoals Stad + Groen, Greenkeeper, Boomzorg, 

Fieldmanager en Boom In Business, verzorgen en organiseren wij congressen 

en symposia. In dit verband zijn wij op zoek naar een: 

CONNECTING GREEN PROFESSIONALS
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HET ANDERE VAKBLAD VOOR DE BOOMKWEKERIJ
Boom in BusinessBoom in Business

Stap voor stap

werken aan ontwikkeling

De zaken gaan nu goed

In Zundert  

schijnt de zon

Beter weer

Regio in beeld - Zundert

Anders doen

dan anderen

Geld verdienen

AndeRS doen dAn AndeRen
dan kun je geld verdienen

Regio
in beeld
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Heet water in de strijd tegen 

onkruiden op verHardingen

Optimalisatie van de heetwatertechniek

wethouder wijchen

Groenbeheer is net 

voetbal

de schone stad

een gemiste kans!

CONNECTING GREEN PROFESSIONALS

Stad + GroenStad + Groen
HET VAKBLAD VOOR OPENBAAR GROEN EN HET VERGROENEN VAN DE BUITENRUIMTE

onkruidspecial

onkruid
reiniging

DEMO

dagen
d

onkruid
reiniging

zero-
emission

Green deal
innovations

+

-
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Stad nog niet klaar 

voor klimaatextremen...

CONNECTING GREEN PROFESSIONALS

Stad + BlauwStad + Blauw
HÉT VAKBLAD OVER WATER IN DE OPENBARE RUIMTE

nieUW in 2017

Gaat Stad + Blauw hierover informeren?

natuurlijk zwemmen              

Regelgeving voor 

zwemvijvers 

Stadsbomen als 

watermanagers

 Combinatie van groen 

en blauw    

apeldoorn 

vernieuwt fonteinen

De legionellavrees 

voorbij

CONNECTING GREEN PROFESSIONALS

FieldmanagerFieldmanager
HET VAKBLAD VOOR SPORTVELDBEHEER

Kunstgrasreiniger

Sneller werken

Topgrasmat

Met dank aan mezen 

en spreeuwen

One Turf-concept

Industrie en sport-

wereld niet bijeen
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OnderhOud KunsTgras hOcKey

special: hOcKey

is geen hogere wiskunde

Hockey Ultra Series

www.condorgrass.com

Het is mijn droom, dat iedere hockeyspeler het 

maximale uit zichzelf kan halen. Vandaar dat ik graag 

meedenk in het verbeteren van de infrastructuur.

Condor Grass hockey ambassadeur

Thomas Briels – Aanvoerder Team België en Olympisch zilveren medaille winnaar in Rio.

Concept hockey v1.4.indd   1

6-4-2017   12:03:27

HOCKEY
SPECIAL
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BoomzorgBoomzorg
HET VAKBLAD VOOR BOOMVERZORGING EN BOOMBEHEER IN DE OPENBARE RUIMTE

Boomstut symBool
voor transformatie plein in Heerlen

Bomen behouden

dankzij de

Bomenmakelaar

Inspiratieboom

Populus x generosa 

‘Unal’ 

Klant als matchmaker

Samenwerken

op projectbasis

Boomkwekerij Ebben  |  Beerseweg 45  |  5431 LB Cuijk 

T +31 485 312021  |  info@ebben.nl  |  www.ebben.nl  |  www.treeebb.nl

Filosoof, doorzetter of pionier?

Boek ‘De boomhoroscoop’

Filosoof, doorzetter of pionier?

Uit welk hout ben jij gesneden?

De symboliek van bomen spreekt al eeuwen tot de verbeelding. Zo is het menselijk 

karakter in de Keltische boomkalender onlosmakelijk verbonden met de bomenwereld. 

De Kelten herkenden in bomen duidelijke karaktereigenschappen die mensen inzicht 

geven in hun eigen persoonlijkheid en gedrag. De eigenwijsheid van een esdoorn? 

De fijngevoeligheid van een lijsterbes? Of het doorzettingsvermogen van een eik?

In dit rijk geïllustreerde naslagwerk ontdekt u aan de hand van bijzondere 

karakterbeschrijvingen van bomen uit welk hout u gesneden bent. 

Daarnaast vindt u in dit boek natuurlijke legendes en praktische 

informatie en wetenswaardigheden over bomen en bossen. 

Bestel ‘De boomhoroscoop’ voor € 19,95 op 

www.ebben.nl > Kenniscentrum > Literatuur
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HET VAKBLAD VOOR GREENKEEPING

CONNECTING GREEN PROFESSIONALS

GreenkeeperGreenkeeper

Jarl Tranekaer Jorgensen

Toro Greenkeeper STudenT of The Year:

‘Het was fantastisch om ervaring op te doen  

op St. Andrews’ 

Doorpakken met  

de green Deal!

Publicatie best practices

snelwisselen 

van kooien

Zonder te sleutelen

schimmels

bestrijden
met deel uv-spectrum

Grip op watermanagement met de 

nieuwe H2Pro wetting agent range.

De nieuwste generatie H2Pro wetting agents zijn speciaal ontwikkeld 

voor greenkeepers, fi eldmanagers (maar ook hoveniers en openbaar 

groenvoorzieners) en helpen grip te krijgen op watermanagement. 

Het gebruik van geavanceerde  oppervlaktespanningsverlagende 

technologieën, stelt ICL Specialty Fertilizers in staat om een compleet 

nieuwe range van 3 gespecialisteerde wetting agents te introduceren; 

H2Pro TriSmart, H2Pro FlowSmart en H2Pro AquaSmart zijn zorgvuldig 

geformuleerd en getest om u te helpen bij het krijgen van controlere 

over uw bodemvochtbeheersing.

Een compleet 
nieuwe range 

   met geavanceerde 

technologieën 

Voor meer informatie, video’s en klantervaringen bezoekt u h2pro.icl-sf.com/nl/ 

H2Pro_WettingAgents_Ad_NL.indd   1

26-06-17   13:25

greenkeeper
of the year

Adv_accountmanager_A4.indd   1 13/07/17   09:20
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Zal de kastanjebloedings-
ziekte nu eindelijk een halt 
toegeroepen worden?

Ook de kastanjebomen in de gemeente Sittard-Geleen ontsprongen de dans niet. In 2008 werden hier al de eerste door de kastanjebloedingsziekte 

aangetaste bomen gerooid. Een gedegen plan van aanpak werd opgezet en Prop Boomtechniek startte op 1 juli vorig jaar met het verwarmen van drie 

aangetaste kastanjebomen op de Algemene Begraafplaats in Sittard. Binnenkort worden nog vijf beeldbepalende bomen behandeld.

Auteur: Sylvia de Witt 

Zouden wij voor Wageningen niet iets kunnen bedenken met de term 

treefunding?

Op de Algemene Begraafplaats in Sittard kregen drie kastanjebomen vorig 

jaar een warmtebehandeling, uitgevoerd door Edwin Suijkerbuijk van Prop 

Boomtechniek. Bron: MCM Productions
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ACTUEEL

Wageningen University & Research Centre (WUR) 
ontwikkelde een warmtebehandeling waardoor 
de bacterie Pseudomonas syringae pv aesculi, 
de veroorzaker van de kastanjebloedingsziekte, 
wordt gedood. Deze warmwaterbehandeling 
paste WUR in het laboratorium toe bij kunstmatig 
geïnfecteerde paardenkastanjezaailingen. De 
laboratoriumproeven bleken succesvol; bacteriën 
waren gedood en de schade aan de boompjes 
bleef beperkt tot bladschade en wat schade aan 
de knoppen. Bastmonsters van de in 2013 en 2014 
behandelde bomen lieten zien dat de kastanjebac-
terie vóór de warmtebehandeling wél aanwezig 
was en na de behandeling meestal niet.

Kleine marge 
Prop Boomtechniek nam een licentie op deze 
behandeling en ontwikkelde deze door tot een in 
de praktijk toepasbare behandelingsmethode. De 
warmtebehandeling is op dit moment de enige 
beschikbare methode waarmee kastanjebloedings-
ziekte kan worden gestopt.
‘Dit betekent dat wij het proces beheersen om die 
boom op de exacte temperatuur te krijgen’, zegt 
Erwin Suijkerbuijk van Prop Boomtechniek. ‘De 
marge waarin je een boom kunt behandelen, is 
namelijk heel klein. Deze bacterie sterft boven de 
39 graden, maar boomcellen sterven af boven de 
42 graden. Dat is een kleine marge. En zeker omdat 
je met grof geschut door de bast van de boom 
moet, kost het nogal wat sturing en dataverwer-
king om de temperatuur constant en binnen de 
marge te houden.’
Tijdens een warmwaterbehandeling wordt een 
mat van één meter hoog en vier meter lang om de 
stam van de boom gehangen. Daarin zijn slangen 
met isolatiemateriaal geweven die water bevatten. 
Deze slangen worden aangesloten op een warmte-
installatie, die het water opwarmt tot 50 graden 
Celsius. Een pomp zorgt ervoor dat het water rond-
loopt, waardoor het door de mat gaat. De tempe-
ratuur in de stam loopt daardoor op tot 39 à 40 
graden Celsius. Deze warmte is niet schadelijk voor 
de boom, maar de bacterie die de bloedingsziekte 
veroorzaakt wordt er wél door gedood. 
Suijkerbuijk: ‘Zodra de temperatuur in de stam en 
dus in de bacteriekolonie boven de 39 graden is, 
meten we 48 uur af. Daarna kan de installatie uit en 
zijn de bacteriën dood. Dat is een garantie.’ 

Warmtepleister
De vraag welke bomen wél en welke niet behan-
deld worden, heeft met veel factoren te maken. 
Hoe is de standplaats van de boom? Heeft hij vol-
doende ruimte en bevat die voldoende voedings-
stoffen? 

‘Als een volledig gezonde boom met een goede 
groeiplaats en genoeg voedingsstoffen en water 
net is aangetast, dan heeft deze boom er niet 
eens zo veel last van. Dan zou je eigenlijk meteen 
moeten ingrijpen, want dan is de behandeling 
nog vrij goedkoop. Ik zou met een klein matje een 
soort warmtepleister kunnen aanbrengen op de 
bacteriekolonie om die weg te krijgen. Maar vaak 
zie je zoiets pas later en is er onder de schorslaag 
al veel weefsel afgestorven. Dan ontbreekt er al 
een heel stuk in de transportvaten van de boom. 
Als er al zo’n twintig procent van die vaten bescha-
digd is, wordt het transport van vocht en voeding 
een groot probleem. Als er ook nog sprake is van 
een slechte aanvoer vanuit de wortels omdat de 
groeiplaats weinig voedingsstoffen bevat, heeft de 
boom niet zo veel bouwstenen om te herstellen. 
Dan is het zaak om goed in te schatten of je gaat 
behandelen of niet. Ergens ligt er een grens.’ 

Vier stadia van aantasting
Voorlopig zijn er vier stadia van aantasting 
beschreven waarin wel of niet wordt gekozen 
voor behandelen. Stadium één en twee zijn goed 
behandelbaar, drie is twijfelachtig en vier is niet 
behandelbaar. Bij drie moet je wel kijken wat er 
nog ontbreekt aan voedingsstoffen en water. 
Gemeentes met veel zieke bomen moeten de 
keuze maken om wel of niet te gaan behandelen.
Suijkerbuijk: ‘Gemeentes weten dat er een behan-
deling voorhanden is, maar maken een afweging 
gezien de kosten, die rond de 1500 euro liggen 
voor een eenvoudige behandeling. Dat niet heel 
veel gezien de waarde van een volwassen boom. 
Als binnen een belangrijke bomenstructuur in de 
stad zestig procent van de bomen ziek is en bij-
voorbeeld de helft daarvan is niet te behandelen, 
is het de vraag of die bomenstructuur nog in stand 
blijft.’ 
Kastanjes staan vaak op solitaire plekken met een 
belangrijke functie, bijvoorbeeld voor een kerkje of 
midden op een plein. Ook werden oude toegangs-
wegen naar kazernes vaak aangeplant met kastan-
jes. Zo’n kazerne is dikwijls al een monument op 
zich en de weg ernaartoe is beeldbepalend. 
‘Dan is het zonde om die bomen te kappen en er 
jonge bomen voor in de plaats te zetten. Ook is 
behandelen vaak goedkoper dan zo’n volwassen 
boom kappen en vervangen. Omdat wij als bedrijf 
de hoogste notering CO2-prestatie hebben, verge-
leken we de behandeling met het rooien en ver-
vangen van de kastanjes. Behandeling bleek een 
besparing van bijna 1000 kilo CO2 op te leveren. 
Dus ook uit milieuoogpunt is het interessant om 
te kijken of je bomen niet zo lang mogelijk moet 
behandelen.’

Kaalslag
Een van de eerste klanten van Prop Boomtechniek 
was de gemeente Sittard-Geleen. De kastanjebloe-
dingsziekte veroorzaakte hier letterlijk een kaalslag. 
Vóór het uitbreken van de ziekte bestond het are-
aal kastanjebomen uit 2377 stuks. Inmiddels zijn 
886 bomen gerooid. Nog eens 620 bomen verto-
nen in meer of mindere mate symptomen en 871 
kastanjebomen zijn nog niet aangetast. Maar naar 
verwachting zullen op termijn ook deze bomen ten 
prooi vallen aan de ziekte. 
‘Niet alleen de jongere bomen zijn of worden 
aangetast, ook steeds meer oudere en zelfs monu-
mentale bomen raken besmet’, zegt Piet Huveners, 
beheerspecialist Bomen en Groen van de gemeen-
te Sittard-Geleen. 
‘Het plan was om kastanjebomen aan te wijzen die 
de gemeente zeker wilde behouden. Daarnaast 
zouden we een hele laan of straat met kastanjes 
waarvan zeventig procent gestorven is, vervangen 
door een andere boomsoort.’ 
Gezien de berekende totaalkosten van ruim 2 mil-
joen euro vindt de gemeente Sittard-Geleen het 
niet realistisch om alle kastanjebomen in één keer 
aan te pakken. Daarom wordt voor fasering geko-
zen. Zodoende kunnen jaarlijks in ieder stadsdeel 
werkzaamheden worden uitgevoerd en worden de 
primaire, secundaire en tertiaire structuur gelijk-
matig hersteld.     

Vervanging
Alle kastanjebomen in Sittard-Geleen worden twee 
keer per jaar geïnspecteerd om de ontwikkeling 

7 min. leestijd

Warmtebehandeling Fons van Kuik (WUR)
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MORE THAN 
RELIABLE
Door onze kennis bij uw keuze voor de juiste 
boom, kunnen wij maatwerk aanbieden.  
Wij denken met u mee en geven eerlijk advies.  
U wordt ontzorgt op het hele traject.  
Van afroep tot levering. De juiste boom, op de 
juiste plek, op het juiste moment.

Op deze manier kunnen we samen met u 
mooie projecten opleveren.

b o d e m b e d e n k e r s

Gremelsloweg 1026 te 3680 maaseik 
T +32 (0)9 220 60 84 • E info@terraviva.be

Boomplantsubstraten op maat 
Substraten voor berijdbaar gazon

Plant-Aardige voegvullingen
Bodemverbeteraars

Bezoek onze stand op DOR Maastricht  !!
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van de ziekte te volgen en de risico’s te verminde-
ren: een keer in april en een keer in oktober. Als 
bomen in fase drie van de ontwikkeling van de 
ziekte belanden, wordt overgegaan tot rooien. In 
sommige gevallen, vooral bij bomen met een alge-
hele slechte conditie, kan ook worden overgegaan 
tot rooien als de ziekte zich officieel nog pas in 
fase twee bevindt. Daarnaast is er een groot aantal 
locaties waar tussen de gerooide en aangetaste 
bomen nog gezonde bomen staan. In het bomen-
beheerplan staat beschreven dat wanneer 75 pro-
cent of meer van de bomen aangetast of gerooid 
is, de gemeente met de bewoners in overleg gaat 
over de vervanging van alle bomen, dus ook de 
nog gezonde bomen in de straat. Bij vervanging 
van bomen in de primaire en secundaire structuur 
is in het bomenbeleidsplan vastgelegd dat behoud 
van de structuur vereist is. Daarbij is de randvoor-
waarde gesteld dat kwaliteit voor kwantiteit gaat. 
Met andere woorden: tien bomen rooien betekent 
niet automatisch tien bomen terug.  

Herstel van boomstructuren
Prop Boomtechniek startte op 1 juli vorig jaar bij 
wijze van proef met het verwarmen van drie door 
de kastanjebloedingsziekte aangetaste kastanjebo-
men op de Algemene Begraafplaats in Sittard. Een 
prachtige begraafplaats overigens, waar ook Toon 
Hermans begraven ligt. 
Huveners: ‘We willen voorkomen dat er over enige 
tijd geen kastanjebomen meer te vinden zijn in 
onze gemeente. We hielden sinds het ontstaan van 
de ziekte dus al ogen en oren open voor goede 
behandelmethoden. Een van deze methoden was 
de warmtebehandeling van Prop Boomtechniek, 
die we in 2016 experimenteel lieten uitvoeren. 
Kastanjebomen vormen in de stad belangrijke 
boomstructuren, en deze zijn aan het afbrokkelen, 
omdat er helaas bomen gerooid moesten worden 
door de kastanjebloedingsziekte. Ons plan van 
aanpak is gericht op het herstel van de boomstruc-
turen in onze stad.’ 

Keuze uit drietal boomsoorten 
Sittard-Geleen had 2400 kastanjes, waarvan 
er inmiddels al 1300 gerooid zijn. Bomen die 
zwaar aangetast zijn, worden direct verwijderd. 
Tegelijkertijd is de gemeente bezig om de groen-
structuur te herstellen door de aanplant van 
andere bomen. 
Huveners: ‘In woongebieden doen we dit in nauw 
overleg met de bewoners van de straat of met 
wijkplatforms. We stellen de bewoners een boom-
soortkeuze voor. In eerste instantie wordt gekeken 
naar de groeiruimte van de bomen en de ontwik-
kelingsmogelijkheden die ze hebben. Vervolgens 
doen wij een boomsoortkeuze en maken we een 
ontwerp van de nieuwe inrichting van de straat. 
Wij leggen die boomsoortkeuze voor aan de 
bewoners. Bewoners kunnen middels een enquête 
kiezen uit een drietal boomsoorten. Uiteindelijk 
wordt één boomsoort gekozen en die gaan we 
aanplanten. Enkele honderden bomen zijn op deze 
manier inmiddels vervangen.’

Nog vijf beeldbepalende bomen behandelen
Het aantal bomen dat de gemeente jaarlijks moe-
ten rooien, loopt terug. In 2016 zijn er 25 bomen 
gerooid, terwijl het in de jaren daarvoor om hon-
derden bomen ging. De bomen met een goede 
groeiplaats zijn wellicht iets minder gevoelig 
voor de ziekte, of de ziekte verloopt iets minder 
snel. ‘Ik kan dit niet staven met wetenschappelijk 
onderzoek’, vervolgt Huveners, ‘maar wel met de 
ontwikkeling die we nu zien. Een belangrijke reden 
is waarschijnlijk ook dat we de slechte bomen 
inmiddels allemaal gerooid hebben en dat alleen 
de sterke bomen over zijn. Of ze uiteindelijk sterk 

genoeg zijn om deze ziekte te overwinnen, weet ik 
niet. Ik kan niet in een glazen bol kijken. Vorig jaar 
hebben we drie bomen behandeld. We gaan dit 
voorjaar nog vijf beeldbepalende bomen behan-
delen die we heel graag willen behouden, en dan 
zien we wat de verdere ontwikkelingen zijn.’ 

Landelijk loket kastanjebloedingsziekte
Suijkerbuijk introduceerde op 1 juli 2015 zonder 
winstoogmerk het landelijk loket kastanjebloe-
dingsziekte, met een voor heel Nederland geldend 
telefoonnummer: 0900-40 40 600. Via dit nummer 
is nadere informatie te verkrijgen, kunnen zieke 
bomen worden gemeld en kan een afspraak wor-
den gemaakt voor diagnose en behandeling. Via 
dit loket is het ook mogelijk in contact te komen 
met partijen die advies kunnen uitbrengen en die 
de zieke bomen op een professionele manier kun-
nen behandelen.
‘Ik heb dit loket opgezet vanuit enkele gedach-
tes. Wageningen University is een onafhankelijk 
instituut, dat vroeger op overheidsgeld draaide, 
maar de kraan bij de overheid ging steeds verder 
dicht. Diezelfde overheid wil wel dat Wageningen 
University een onafhankelijk instituut blijft, maar 
het valt niet mee om genoeg geld te krijgen zon-
der er bedrijven bij te betrekken. Gaandeweg de 
onderzoeken naar de kastanjebloedingsziekte 
dacht ik aan crowdfunding. Zouden wij voor 
Wageningen niet iets kunnen bedenken met de 
term treefunding? Als Wageningen zijn Europese 
patent behoudt en niet verkoopt, zouden we voor 
elke boom die we in Nederland behandelen een 
deel van het bedrag kunnen doneren aan het 
onderzoek van WUR. Dan is er een geldstroom van-
uit de markt naar WUR zonder dat de markt erbij 
betrokken wordt. Je kunt ook een soort denktank 
van overheden, boomverzorgende bedrijven en 
WUR in het leven roepen om eventuele toekomsti-
ge ziektes te kunnen aanpakken en onderzoeken. 
Daarvoor heb je een onafhankelijk loket nodig. 
Dan zijn er bedrijven die onder dat patent de 
behandelingen mogen uitvoeren en die gebonden 
zijn aan een donatie per boom aan Wageningen. 
We hebben er vijftien jaar over gedaan, vanaf de 
eerste aantasting door de ziekte tot de behandel-
methode. Dat had zeker korter gekund als deze lij-
nen er toen al waren geweest’, besluit Suijkerbuijk.

Erwin Suijkerbuijk
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Helicon Eindhoven is alweer 
toe aan zijn twaalfde groep 
aankomende 
Boomverzorgers/ETW’s
De Helicon-opleiding bbl Boomverzorging/ETW bestaat al bijna tien jaar. Het is de enige boomverzorgingsopleiding die door de branchevereniging 

VHG wordt ondersteund. De vraag naar boomverzorgers is groot. ‘Werkgevers bellen regelmatig op of ik een leerling ken die nog werk zoekt’, vertelt 

opleider Corik Geurts.

Auteur: Sylvia de Witt

Al meer dan vijfendertig jaar wordt er les in 
boomverzorging gegeven in Eindhoven. Voordat 
de Helicon-opleiding bbl Boomverzorging/ETW 
in 2008 van start ging, werden er twee cursussen 
gegeven voor deze branche: de cursus Uitvoering 
boomverzorging en de cursus Werkvoorbereiding 
boomverzorging. De cursus Uitvoering boom-
verzorging – de naam zegt het al – was praktijk-

gericht. De cursus Werkvoorbereiding boomver-
zorging was theoretisch en bood verdieping bij 
onderwerpen zoals groeiplaatsconstructies, ziektes 
en plagen, boomveiligheidsaspecten etc. 

Jonge honden
‘Deze twee cursussen samen waren een perfecte 
voorbereiding op het ETW-examen’, zegt opleider 

Corik Geurts van Helicon Eindhoven. ‘Maar toen 
kwam de VHG in beeld; die wilde graag jonge 
honden in het bomenvak. Boomverzorging mani-
festeert zich steeds meer als zelfstandig vakgebied 
en men wilde een volwaardige bijbehorende mbo-
3-opleiding. De mensen die voorheen de cursussen 
volgden, waren vaak al jarenlang in het vak bezig 
en gingen uiteindelijk op cursus omdat ze voor 
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hun werk hun ETW moesten halen.’ 
Voor de nieuwe bbl-opleidingen in Apeldoorn en 
Eindhoven werden de oude cursussen Uitvoering 
boomverzorging en Werkvoorbereiding boom-
verzorging samengevoegd tot een volwaardige 
bbl-opleiding. Nog steeds ligt in het eerste jaar 
van de bbl-opleiding de nadruk op het praktische 
en in het tweede jaar, tevens het examenjaar, op 
de diepgang die nodig is om het ETW-examen te 
halen. 

Leerlingenaantal neemt toe
In oktober 2008 startte Helicon Eindhoven met de 
eerste groep leerlingen in de bbl-constructie, even-
als Helicon Apeldoorn. 
‘Inmiddels is Helicon Eindhoven toe aan zijn twaalf-
de groep leerlingen’, vertelt Corik Geurts. ‘In het 
begin was de aanloop zo groot, dat we behalve in 
oktober 2008 ook in februari 2009 een groep start-
ten, en de derde groep begon in oktober 2009. In 
2011 waren er ook twee groepen.’ 
De eerste jaren waren er altijd gemiddeld zo’n 
vijftien leerlingen per groep, totdat het aantal 
in 2016 enorm toenam. ‘Vorig jaar zijn we hier 
in Eindhoven met dertig leerlingen gestart en in 
Apeldoorn waren dat er zelfs ruim veertig.’ 

Actualiteit in het lesaanbod
In bedrijven, organisaties en ook in opleidingstra-
jecten wordt altijd teruggekeken op het voorgaan-
de jaar: wat was goed en wat zou eventueel beter 
kunnen? Hoe zit dat met Helicon Eindhoven? 
Corik Geurts: ‘In grote lijnen is ons opleidingstra-
ject in al die jaren niet veranderd. De gemiddelde 
mbo-opleiding is breed, zodat de leerlingen breed 
kunnen uitstromen, maar voor de ETW weten we 
precies waar we de leerlingen hebben willen om ze 
dit externe examen te kunnen laten doen. Actuele 
zaken uit de praktijk komen ook aan bod in het les-

aanbod, zoals het werken met telekranen. Volgend 
jaar ruimen we daar zeker tijd voor in. Maar de 
leerlingen komen maar zo’n 35 dagen per jaar naar 
school, dus het is een beetje passen en meten met 
de tijd. Als je iets nieuw aanbiedt, moet iets anders 
ervoor wijken.
Met ingang van het nieuwe schooljaar wor-
den er weer nieuwe onderwijshervormingen 
doorgevoerd. Maar samen met mijn collega 
Boomverzorging André Hillebrand van Helicon 
Apeldoorn werken we er hard aan om de leerlin-
gen naar het ETW-niveau te tillen.’

Certificaten
Steeds meer jongeren kiezen de laatste jaren voor 
het bomenvak. Hierdoor wordt zoals gezegd het 
leerlingenaantal op deze opleiding steeds gro-
ter. Bij de Helicon-vestigingen in Eindhoven en 
Apeldoorn kunnen ze geëxamineerd worden voor 
alle relevante (externe) certificaten die nodig zijn 
om veilig en vakkundig in de praktijk te kunnen 
werken. Denk daarbij aan BVC, VCA, de nieuwe 
Natuurwet, BHVb en het IPAF/TUV-certificaat, een 
internationale hoogwerkerscertificering die de 
leerlingen bijna allemaal willen halen. 
‘De examinering hiervan zit niet in de opleiding’, 
haast Corik Geurts zich te zeggen. ‘Die moeten ze 
apart aanvragen en betalen, maar het verkrijgen 
van alle kennis hoort wel bij de lesstof. Als er 
jongens zijn die bijvoorbeeld het certificaat boom-
veiligheidscontroleur willen halen, of hun baas wil 
dat, dan ben ik uiteraard bereid om dit te organi-
seren. Dan vraag ik een examinator om hier bij ons 
op school het examen af te nemen. Helicon is geen 
eigenaar van deze certificaten, dus kunnen we het 
examen niet afnemen.’ 

Corik Geurts merkt dat de vraag naar boomverzor-
gers op dit moment groot is. Er zijn bedrijven die 
hem opbellen met de vraag of hij nog een leerling 
heeft die werk zoekt. Hij geeft dan een naam door 
van iemand die nog geen werk heeft maar dat wel 
graag wil, maar benadrukt dat Helicon als oplei-
dingsinstituut geen wervingsbureau is.

Vijf procent is vrouw
Anno 2017 zijn het nog steeds hoofdzakelijk jon-
gens die voor het bomenvak kiezen. Volgens Corik 
Geurts waren er in het verleden ook wel dames die 
het ETW-certificaat haalden, maar dat was nog in 
de periode van de cursusstructuur. Sinds de bbl-
constructie bestaat heeft hij geen vrouwen meer 
opgeleid. ‘Tja, waar ligt dat aan? Het imago van 
het vak? Het imago van de stoere boomverzorger 
die in de boom hangt? Dit vak is in Nederland nog 
steeds een mannenwereld. Van de boomverzorgers 

hier is vijfennegentig procent man en vijf procent 
vrouw. In Engeland en Scandinavië zijn veel meer 
vrouwen actief als boomverzorger.’ 
Tot die schamele vijf procent behoort ook Gaby 
Kleuver, die al sinds 1999 in de boomverzorging 
werkt. Tijdens een training Zware velling op het 
IPC kwam zij een docent tegen, die zorgde dat ze 
terecht kon bij Pius Floris Amsterdam. Daar werd ze 
onder de vleugels van Henk Werner intern opge-
leid. Na vervolgens werkzaam te zijn geweest bij 
de Pius Floris-vestiging in Bunde (Duitsland) en bij 
Eric Mercx Boomverzorging in Mariahoop, werkte 
ze vijfenhalf jaar bij Willy Detiger Boomverzorging 
in Oostrum. In die tijd volgde ze de ETW-opleiding 
bij Helicon Eindhoven; daarbij deed ze twee 
leerjaren in één jaar. Ze volgde alleen het tweede 
gedeelte, omdat ze ETW-papieren nodig had voor 
het werk en ook om les te kunnen geven. In 2011 
richtte ze Ayla Boomverzorging op en begon daar-
mee uiteindelijk voor zichzelf. 

Praktijk en theorie verbinden
Over de ETW-opleiding bij Helicon Eindhoven is 
Kleuver lovend. ‘De theorie sluit heel goed op de 
praktijk aan. Er wordt op een heel hoog niveau 
lesgegeven, hoger dan wat er op het ETW-examen 
gevraagd wordt. Gedurende de opleiding wordt 
er met een grote groep mensen uit de praktijk 
gewerkt en zijn de lessen praktijkgericht, zodat je 
niet alles vanaf een papiertje of een stadsvademe-
cum hoeft te leren. Want als je stadsvademecums 
goed doorleest, kun je ook je ETW doen, maar dan 
heb je nog steeds die praktijkervaring niet. Helicon 
werkt er hard aan om praktijk en theorie te verbin-
den, zodat de leerlingen met beide voeten stevig 
op de grond staan als ze het ETW-examen moeten 
doen.’ 

Ze heeft geen idee hoeveel vrouwen er nu in deze 
branche werkzaam zijn. ‘Ik heb ze zien komen en 
gaan. Eén meisje is nu op Helicon Apeldoorn bezig; 
zij komt er wel.’
In haar opinie zijn er nog steeds weinig vrouwen 
werkzaam als boomverzorger omdat het niet 
alleen fysiek, maar ook mentaal zwaar is. ‘Je moet 
een groot doorzettingsvermogen hebben, omdat 
je spiermassa mist die de mannen wél hebben. 
Daarom moet je als vrouw creatiever zijn. Het 
vrouwelijk lichaam is niet gemaakt om krachtwerk 
te doen, maar uiteindelijk kom je er wel. Ik heb 
er een half jaar over gedaan om mijn conditie op 
peil te krijgen voor het zware werk. Het eerste half 
jaar ben je doodmoe, veel slapen, eten, werken en 
opnieuw: slapen, eten, werken. Daarna past het 
lichaam zich vanzelf aan.’

‘Er wordt op een heel hoog 

niveau lesgegeven, hoger 

dan dat er op het ETW-

examen gevraagd wordt’



Postadres
Postbus 28, 8075 ZG Elspeet
Bezoekadres
Weideweg 11, 8075 PE Elspeet

T +31 577 49 2403
F +31 577 49 2545
E info@vandennagel.nl
I www.vandennagel.nl

Van den Nagel
Uw partner in stedelijk bosbeheer

Door onze jarenlange ervaring en vakkundige werkwijze zijn wij bij uitstek 

uw betrouwbare partner voor het beheer van uw bomen in de openbare 

ruimte. Wij hechten veel waarde aan gezond en verantwoord boombeheer 

en zijn dan ook gecertificeerd met zowel het FSC- als het PEFC-keurmerk.

 

Wij kunnen overheden volledig ontzorgen, of ondersteuning bieden 

binnen een project voor derden.  In beide gevallen hebben we alle kennis 

en expertise in huis. Bij Van den Nagel hebben uw bomen meerwaarde.

DE MEEST MILIEUVRIENDELIJKE...

• Het laagste energieverbruik 
• Het laagste waterverbruik 
• De laagste CO2-uitstoot 
• Het laagste geluidsniveau 
• Beste arbotechnische oplossing

... EN DE MEEST VOORDELIGE KEUZE!

ORIGINEEL | INNOVATIEF | MARKTLEIDER

Turbinestraat 16A, Veenendaal | +31 (0)318 469799
mail@heatweed.com | HEATWEED.COM

THE WEED CONTROL COMPANY

DE MEEST RENDABELE EN INNOVATIEVE 
OPLOSSING VOOR CHEMIEVRIJE ONKRUIDBE-
STRIJDING : HEATWEED SENSOR 400/34

Met zijn wereldwijd gepatenteerde 
sensortechnologie is de Heatweed
 Sensor 400/34 de meest rendabele
 keuze als u op zoek bent naar een 
onkruidbestrijdingsmachine met 
hoge capaciteit. De Sensor 400/34 
heeft een bijzonder laag energie- en 
waterverbruik en ook van de uitlaatgassen 
ligt de uitstoot erg laag.

100% HEET WATER - EFFECTIEVE EN VOORDELIGE ONKRUIDBESTRIJDING 

IS NU HEATWEED TECHNOLOGIES

DE H
EATWEED®-METHODE | Beste resultaat | Milieuvriendelijk | Hoogs

te
 c

ap
ac

it
ei

t |

Stand 3.19 @GTH 2017



69www.boomzorg.nl 

ACTUEEL

Onvoldoende praktijkervaring
Theun Oostenbrug is werkzaam bij de gemeente 
Maastricht. Hij heeft vorig jaar de avondopleiding 
boomtechnisch adviseur/European tree technician 
bij Helicon Eindhoven gevolgd. Iedere donderdag-
avond ging hij erheen en ook nog enkele keren 
overdag. 
‘De opleiding zat heel goed in elkaar en was goed 
te doen. Ik ben geslaagd voor de Nederlandse titel 
Boomtechnisch adviseur, maar voor de Europese 
titel European tree technician heb ik helaas een 
herexamen. Daarvoor moet je toch meer praktijk-
ervaring hebben, en die had ik niet voldoende. De 
leerstof alleen bleek voor mij niet genoeg om te 
slagen. Eigenlijk moet je het werk al langere tijd 
doen; dan heb je een goede kans om dat papiertje 
te halen. Als je nog niet werkzaam bent als boom-
technisch adviseur, is het lastig, ondanks de goede 
opleiding bij Helicon Eindhoven.’

Punten sprokkelen
Helicon draagt ook zijn steentje bij aan het verza-
melen van punten voor het ETW-puntensysteem, 
dat op 1 januari 2013 werd ingevoerd in Nederland 
en daarna werd uitgerold in Europa. Hiervoor moe-
ten boomverzorgers na hun examen iedere drie 
jaar 30 punten bijeen sprokkelen door kennis op te 
doen in hun vakgebied en zo up to date te blijven.
Als een soort service voor schoolverlaters besloot 
Helicon Eindhoven een aantal avonden te orga-

niseren om ETW’ers de gelegenheid te geven 
deze punten te verzamelen. Er bleek behoefte om 
buiten werktijd te sprokkelen, maar de meesten 
wilden hiervoor liever geen zaterdag opofferen. 
Daarom koos Corik Geurts ervoor om iedere eerste 
woensdag van de maand een kennisbijeenkomst 
te organiseren in Eindhoven. De eerste kennisbij-
eenkomst vond plaats in november 2016. 
‘Inmiddels zijn er zeven kennisavonden geweest’, 
vertelt Corik Geurts. ‘Er waren steeds tussen de 
twaalf en twintig personen. Die kwamen dan direct 
uit het werk en hoefden zich niet eerst te douchen 
en om te kleden; gewoon collega’s onder elkaar 
tijdens een gezellige en leerzame avond! Ik zorg 
altijd voor een warme maaltijd en dat valt in goede 
aarde. Om half zeven start de kennisbijeenkomst, 
die duurt tot tien uur. Vervolgens worden er vier 
punten op hun lijstje bijgeschreven.’ 

Activiteit organiseren
De onderwerpen op basis waarvan de kennis 
geactualiseerd moet worden, zijn ingedeeld in 
acht domeinen. Met het domein ‘Veilig werken met 
bomen’ kunnen bijvoorbeeld zes punten worden 
gescoord, met het domein ‘Ziekten en plagen’ vier 
punten. ETW’s hebben hun eigen account op de 
website Mijn ETW, waarop ze op elk moment kun-
nen zien hoeveel punten er al zijn behaald.
Corik Geurts meldt een activiteit als aanbieder aan 
bij de Vaststellingscommissie die de punten toe-

kent. ‘Deze commissie bekijkt of de activiteit vol-
doet aan de eisen en hoeveel punten ermee kun-
nen worden gescoord. Vervolgens kunnen mensen 
zich hiervoor inschrijven. Via het computersysteem 
worden de punten bijgeschreven bij de personen 
die de bijeenkomst hebben bijgewoond. 
Iedereen kan op verschillende plaatsen in 
Nederland een activiteit organiseren en aanmel-
den bij de vaststellingscommissie. Dan worden er 
punten aan gehangen en iedereen die aanwezig is, 
krijgt punten bijgeschreven. 
De eerstvolgende avond, over het beheer van 
monumentale bomen, is gepland in oktober. 
Ideeën en suggesties voor informatieavonden zijn 
altijd welkom. Die ga ik dan gewoon organiseren!’

André Hillebrand Corik Geurts Gaby Kleuver
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Allemaal een goed gevoel 
door verplante bomen!
Waarom zou je tien volwassen bomen die overlast geven in een winkelcentrum rooien, als ze een nieuwbouwwijk een perfect smoelwerk kunnen 

geven? En zo geschiedde: tien Gleditsia triacanthos ‘Skyline’ verhuisden van het winkelcentrum Zuid-Beijerland naar een uitbreidingswijk in Nieuw-

Beijerland. Winkeliers, bewoners en de gemeente Korendijk zijn blij met deze oplossing. 

Auteur: Sylvia de Witt

In 2016 richtte de gemeente Korendijk samen met 
alle winkeliers in Zuid-Beijerland een BIZ op, een 
bedrijfsinvesteringszone. Er werd afgesproken om 
het winkelcentrum Zuid-Beijerland nieuw leven in 
te blazen door het eenmalig te ‘pimpen’. Hierdoor 
zou het aantrekkelijker moeten worden voor het 
winkelend publiek. De gemeente zou eenmalig 
investeren in de upgrading en het winkelcentrum 
samen met de BIZ verder onderhouden. Een 
nulmeting moest uitwijzen wat er volgens de win-
keliers verbeterd kon worden. Dat ging van bestra-
ting tot bankjes en bomen. 

Bomen met sierwaarde en minder overlast
‘In het centrum stonden tien Gleditsia’s in grote 
boombakken’, vertelt Nelleke van Buren, werkleider 
bij de buitendienst van de gemeente Korendijk, die 
samen met haar collega’s de kernen Goudwaard, 
Piershil, Zuid-Beijerland, Nieuw-Beijerland en de 
buurtschappen Zuidzijdsedijk en Nieuwendijk 
beheert. ‘Deze bomen hadden een heel fijn blad 
en gaven veel overlast voor de winkeliers. Ook 
groeiden er geregeld takken tegen de gevels van 
de winkelpanden aan.’
De bomen zelf waren gezond en vitaal; het zou 

zonde zijn om die te rooien. Van Buren vroeg de 
BIZ wat de winkeliers ervoor terug wilden hebben 
als de gemeente die bomen zou weghalen. De 
wens was om bomen met sierwaarde en minder 
overlast terug te planten. 
Van Buren: ‘Dat is moeilijk, want een boom is een 
levend object dat nu eenmaal blad verliest. En er 
zijn bomen in alle soorten en maten.’
De BIZ liet de keuze aan de gemeente en Van 
Buren raadpleegde net na de zomervakantie Arjan 
Zoontjens van Zoontjens Boomprojecten, die daar 
toevallig voor een ander project was. Terwijl ze 
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samen langs de bomen liepen, uitte de werkleider 
buitendienst haar twijfels over het kappen van die 
gezonde bomen. 

Kleine sprietjes
‘Zoontjens zei daarop dat je ze ook kunt verplaat-
sen’, vertelt Van Buren lachend. ‘Alles moest op 
korte termijn gebeuren, dus ik ging ervan uit dat 
hij dit niet meer zou kunnen regelen. Natuurlijk 
kon hij dat wel, zei hij. Hij zou ze eruit halen, maar 
ik moest wél een locatie weten waar ze naartoe 
konden.’
Samen reden ze een rondje door de kern en Van 
Buren had het er ook met haar collega’s over. 
Projectleider Henri van der Glas opperde een loca-
tie in Nieuw-Beijerland, waar nog bomen geplant 
moesten worden. ‘Hij zei dat hij wel nieuwe bomen 
bij een kweker kon halen, maar dan heb je vaak 
kleine “sprietjes” en is de wijk minder gevuld. En 
grote bomen van een kweker kosten veel geld. Nu 
deed zich dus de kans voor om deze bomen te ver-
plaatsen en hoefde ik er niet met de zaag onder-
langs. Mooier nog: de nieuwbouw, waar normaliter 
kleine boompjes worden geplant, krijgt zo direct 
een prachtig aanzicht. Daar hebben we allemaal 
een goed gevoel bij.’ 
 

Variëteit in een bepaald patroon
De uitvoering vond in februari van dit jaar plaats. 
Van de twaalf Gleditsia’s werden er tien verplaatst. 
Twee bleven er staan; zij stonden wél op een 
goede locatie, net buiten het winkelcentrum. 
Van Buren: ‘Arjan Zoontjens heeft ook nog gead-
viseerd over de bomen die in het winkelcentrum 
zouden worden teruggeplaatst. Daar is nu een 
variëteit aangebracht van Magnolia ‘Galaxy’, meer-
stammige Ginkgo biloba en Magnolia grandiflora 
‘Gallisonière’. Er stonden al Liquidambars en twee 
Gleditsia’s. Deze hebben allemaal verschillende 
groei- en bloeiwijzen; drie blijven er groen en 
Magnolia galaxy heeft een schitterende roze 
bloem. Al deze bomen hebben we in een bepaald 
patroon gezet; dat maakt zo’n project geslaagd. 
Een externe partij als Zoontjens Boomprojecten 
kijkt er toch heel anders naar dan wij. Het winkel-
centrum toont weer fris en de BIZ is er heel tevre-
den over.’ 

Oeverzone langs een kreek
Van Buren: ‘Die Gleditsia’s zijn geplant in 2008. Door 
hun mooie, transparante kroon waren ze toen 
heel geschikt, maar op de lange termijn zouden ze 
mogelijk wel iets te krap komen te staan.’ 
Van der Glas: ‘Ze stonden in bakken, net boven het 
maaiveld op het winkelplein, en waren net lekker 
aan het groeien. Maar de winkeliers hadden toch 
een ander beeld dan wij. Nelleke van Buren stelde 
eerst voor om deze bomen in een oeverzone langs 
de kreek in Zuid-Beijerland te zetten. Dat was niet 
zo ver van de plek waar ze verwijderd moesten 
worden; dat zou ook praktisch zijn met het trans-

port en dergelijke. Maar dit bleek voor dit type 
boom niet echt een geschikte locatie. Daar was 
meer een boom met een landschappelijke uitstra-
ling nodig en verder is die strook niet zo groot. We 
hadden ook niet het gevoel dat die bomen op die 
plek echt tot hun recht zouden komen. We hadden 
ze dan wel gespaard, maar was dát nu de plek waar 
ze de rest van hun leven moesten slijten?’

Tijdelijk in een depot
Al doordenkend kwam hij op het idee van de 
uitbreidingswijk in Nieuw-Beijerland. Er was nog 
onzekerheid over de vraag welke bomen daar het 
geschiktst zouden zijn. Ze zouden relatief dicht 
bij tuinen staan, waardoor er op termijn klachten 
zouden kunnen komen over schaduw. Voor dat 
soort gevallen is dit type boom heel geschikt, 

‘De nieuwbouwwijk heeft 

nu echt smoelwerk’

Nelleke van Buren

Plaatselijk depot van de tien Gleditsia's.
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en het planten van een volwassen boom in een 
nieuwbouwwijk haalt het steriele van de eerste 
jaren weg. 
Voordat ze in Nieuw-Beijerland werden geplant, 
stonden de tien Gleditsia triacanthos ‘Skyline’ tij-
delijk in depot op een braakliggende kavel op de 
nieuwbouwlocatie. De nieuwbouwwijk heeft nu 
echt smoelwerk, vindt Van Buren. ‘Samen met het 
behoud van gezonde bomen is dit echt de winst 
van dit project.’

Voor zover Van der Glas zich kan herinneren, is dit 
de eerste keer dat er in de gemeente volwassen 
bomen zijn verplant. ‘De Gleditsia’s zijn prachtige, 
vitale bomen. Omzagen doe je maar één keer en 
dat druiste tegen ons gevoel in. De aanschaf van 
nieuwe, jonge bomen is aantrekkelijker qua kosten 
dan het verplanten van volwassen bomen, maar nu 
heb je wel wat moois.’

Geen abrupte overgang 
In de nieuwbouwwijk is nu het beeld ontstaan dat 
ze met zijn allen voor ogen hadden. Dit kon direct 
worden bereikt, zonder er tien jaar op te moeten 
wachten. Ook de projectontwikkelaar zag hiervan 
de meerwaarde in. En de bewoners zijn enthousi-
ast: hun straat is af.
Uitgaande van hetzelfde idee wordt er inmid-
dels een verplaatsing uitgevoerd vanwege de 
uitbreiding van een supermarkt. Twee bomen van 
dezelfde soort worden nu voorbereid op verplan-
ting in het komende winterseizoen. Zo kan dit 
beeld van volwassen bomen worden doorgezet en 
ontstaat er niet ineens een abrupte overgang van 
volgroeide bomen naar heel jonge bomen. 

Economisch tij
‘De twee Gleditsia’s die nu nog bij het winkelcen-
trum Zuid-Beijerland staan, komen hier wellicht 
ook voor in aanmerking’, vertelt Van der Glas. ‘Het 
is een groot voordeel dat we nu het economisch 
tij weer mee hebben. Zo’n drie jaar geleden had 
dit niet gekund; dan hadden we het moeten doen 
met de goedkoopste variant. Het planten van een 
nieuwe boom kost 250 euro; deze bomen zitten 
op circa 2000 euro. Maar als je bij een kweker een 
boom van deze omvang wilt aanschaffen, ben je 
minstens het dubbele kwijt. Nu hadden we de 
gelegenheid om het in één keer goed te doen. Zo 
voorkom je het vervelende gevoel dat je een goed 
groeiende boom moet omzagen en je haalt de ste-
riele sfeer van een nieuwbouwwijk weg.’

‘Het winkelcentrum toont 

weer fris en de BIZ is er heel 

tevreden over’
Be social 
Scan of ga naar:  

www.Boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-6808
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De Husqvarna Professionele Accu Serie bieden de prestaties van benzine-
motoren, maar dan zonder de rook en het lawaai en met vrijwel geen trillingen. 
Ze zijn comfortabel in gebruik en kostenbesparend. Het opladen van de accu kost 
slechts een fractie van de prijs van een volle tank brandstof. Daarom verdienen 
onze accu's zich sneller terug dan u zou denken. En daarna maakt u elke keer 
winst bij het opladen.

Nieuwsgierig? Vraag vandaag nog een accu demo aan – husqvarna.nl/demo
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‘Opdrachtgevers vinden het 
vaak fijn om alles bij één 
bedrijf onder te brengen’
Beheer, kap, versnipperen en transport onder één dak 

Waarom alleen werken in bosgebied, als je met deze expertise ook kunt ontzorgen bij rooiwerken in stad en dorp? Voor Van den Nagel, van oudsher 

gespecialiseerd in bosexploitatie, was het een kleine stap om ook werkzaamheden uit te voeren buíten het bos. ‘Ook bij gemeenten zien wij mogelijk-

heden’, vertelt medewerker Martijn Boertjes. Boomzorg sprak met Boertjes en oprichter Bram van den Nagel over deze ontwikkeling.  

De Van den Nagel Groep behoort tot de top van 
de Nederlandse bosbouwbedrijven. Maar het 
label ‘bosbouwbedrijf’ is eigenlijk niet passend, 
aangezien de bedrijven van deze onderneming 
veel meer doen dan boswerken. De hele keten, 
van de oogst van de boom tot aan het leveren van 
hout aan de eindverwerker, wordt in eigen beheer 
verzorgd. De lijnen zijn kort en de werkzaamheden 
efficiënt, door de goede samenwerking binnen de 

drie bedrijven Bosexploitatie BV, Transport BV en 
Bio-energie BV. 

Martijn Boertjes vertelt: ‘Opdrachtgevers vinden 
het vaak fijn om alles bij één bedrijf onder te 
brengen. Hier zijn ze aan het juiste adres, want wij 
kunnen een totaalpakket aanbieden, van beheer, 
kappen en versnipperen tot transport.’ Hiermee 
kan de Van den Nagel Groep ook veel meer bete-

kenen voor onder andere lagere overheden, meent 
Boertjes. Niet alleen kan er hout gekapt worden, 
er wordt ook direct een nuttige toepassing voor 
bedacht. ‘Wij zien hout van gemeenten verdwij-
nen in bijvoorbeeld spaanplaat, terwijl er andere 
mogelijkheden zijn. Voordat die bomen gerooid 
worden, moet je al nadenken over de toepassing 
van het hout.’
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6 min. leestijd ACHTERGROND

Boertjes is het enige niet-familielid op het kantoor 
in Elspeet en neemt onder andere de in- en ver-
koop en de acquisitie voor zijn rekening. Hij kwam 
in 2009 bij het bedrijf, nadat hij en Bram van den 
Nagel elkaar ontmoetten bij een biomassademon-
stratie in Woudenberg. Boertjes deed destijds de 
in- en verkoop van houtchips en biomassa bij een 
ander bedrijf, maar miste – met een opleiding bos-
bouw op zak – ‘het bos’ in zijn werk. Bram van den 
Nagel was op zijn beurt op zoek naar een persoon 
die hem kon ondersteunen bij de acquisitie, naast 
de verkoop van biomassa. 

Transport- en biomassatak
Even terug naar hoe het begon. In amper 30 jaar 
tijd maakte de Van den Nagel Groep een behoor-
lijke groei door. Bram van den Nagel begon in 1986 

voor zichzelf en toen de mechanisatie binnen het 
bedrijf opgang maakte, nam hij zijn eerste perso-
neelslid aan. Klanten vroegen of Van den Nagel het 
hout dan ook kon transporteren. En natuurlijk kon 
dat. Waarom niet? De transport-bv werd opgericht 
en zo ontstonden er steeds meer transportbe-
wegingen; het bedrijf begon te groeien. Van den 
Nagel: ‘Wij transporteren zowel eigen hout als 
hout van derden en hebben met onze vier stam-
houtwagens passend transport beschikbaar voor 
zowel korthout als langhout. Wij transporteren 
behalve in Nederland ook naar België, Duitsland en 
Luxemburg.’ Bij de werkzaamheden kwam steeds 
meer biomassa vrij en ook hiervoor werd een 
aparte bv opgezet. Inmiddels is Van den Nagel een 
modern bedrijf met drie bv’s, dat gemakshalve de 
Van den Nagel Groep genoemd wordt.

Acquisitie
Boertjes is in zekere zin een vreemde eend in de 
bijt bij het bedrijf, want met Bram van den Nagel 
aan het hoofd is de Van den Nagel Groep een echt 
familiebedrijf. Zijn vrouw Irith doet de boekhou-
ding; zoon Aaldert doet ook een gedeelte van de 
administratie, stuurt mensen aan tijdens de werk-
zaamheden in het bos en springt bij op machines 
en vrachtwagens; dochter Alissa zit twee dagen 
per week op kantoor. En dan zijn er nóg meer fami-
lieleden die binnen de bedrijvengroep werken.

Creëren van beter bos
Waar het ooit begon met een simpele motorzaag, 
in een tijd dat er nog niets was gemechaniseerd, 
maakt het bedrijf inmiddels gebruik van moderne 
machines, zoals harvesters, machines om hout af 
te zagen in verschillende sortimenten, en forwar-
ders, machines voor het vervoeren van hout naar 
begaanbare wegen. Daarnaast gebruikt het bedrijf 
sleeptractors voor het uitslepen van langhout. 
Voor iedere klus zijn er de juiste machines en de 
juiste medewerkers, vertelt Van den Nagel. ‘Zelfs 
in moeilijk begaanbare bosgebieden zorgen wij 
ervoor dat de klus zorgvuldig en professioneel 
wordt uitgevoerd. Wij houden ons actief bezig 
met het creëren van beter bos. Door het bos waar 
nodig uit te dunnen, krijgen bomen meer voedsel, 
licht en ruimte. Vanuit die visie werken wij mee aan 
de groei van het bos en aan diversiteit van flora en 
fauna. Het maakt het bos gezonder en geeft nieuw 
leven een kans.’

Rooi- en velwerken buiten het bos
Zoals gezegd beperkt het werkgebied zich inmid-
dels niet meer tot bos. Met de expertise vanuit het 
boswerk worden rooiwerken aangenomen. Denk 
hierbij aan rooiwerken ten behoeve van infrastruc-
tuur, nieuwe bedrijventerreinen of woningbouw. 
Afgelopen seizoen heeft Van den Nagel met alle 
drie bedrijven nog meegewerkt aan een project 
waarbij door chalara aangetaste essen verwijderd 
moesten worden langs gemeentelijke wegen. Met 
dit project van 1600 bomen werd de nodige erva-
ring opgedaan. Ook in dit project werd het vrij-
komende hout zo nuttig mogelijk ingezet om de 
kosten voor de opdrachtgever beperkt te houden. 
In bijzondere gevallen, zoals bij gevaarlijke bomen, 
wordt het benodigde materieel ingezet om de kap 
veilig te laten verlopen.

Hergebruik van hout
Naast bosbeheer en bosexploitatie zijn de in- en 
verkoop van hout echte speerpunten. Het bedrijf 
drijft handel in rondhout, levert boomstammen 
voor houtzagerijen, de papierindustrie en embal-
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lage en kan kachelhout aan particulieren leveren. 
Ook wordt hout bij derden ingekocht en in eigen 
beheer vermarkt, wat aantrekkelijke voordelen met 
zich meebrengt. Van den Nagel: ‘Zo kunnen wij een 
betere inschatting maken van de beschikbare hoe-
veelheid hout, kunnen we het hout volgens plan-
ning leveren en zowel de leverancier als de klant 
daardoor veel meer zekerheid bieden.’

Naast veel bulkhout levert het bedrijf eveneens 
veel hout uit stedelijk gebied aan nichemarkten, 
zoals een kleine zagerij die tafelbladen en meubels 
maakt. ‘In plaats van dat hout in de bulk laagwaar-
dig weg te zetten, kunnen wij het in de nichemarkt 
verkopen. Dat is een stukje meerwaarde voor 
aparte en bijzondere boomsoorten. We hebben 
een netwerk van zowel kleine als grote afnemers 
die mooie dingen kunnen maken van hout. Zo 
hadden we eens een specifieke aanvraag van een 
kleine nichemarktzagerij. Die was op zoek naar een 
specifiek sortiment naaldhout zonder noesten of 
met een minimaal aantal noesten, om een gevel te 
bekleden. Dat hebben we kunnen regelen.’

Hernieuwbare energie met houtchips 
De bedrijfstak Van den Nagel Bio-energie BV regelt 
in opdracht de exploitatie en productie van bio-
massa. Deze wordt volledig verzorgd, vanaf het 
bos of de productielocatie tot aan de deur van de 
centrale. Daarnaast worden de logistiek en afzet 
van eigen houtchips en houtchips van derden ver-
zorgd. In het hoogseizoen gaan er wekelijks zo’n 70 
vrachten weg, dat betekent 2000 ton houtchips per 
week. Boertjes: ‘Zo werken wij aan hernieuwbare 
energie, waarbij resthout als natuurlijke energie-
bron wordt ingezet.’ 

Het chippen van het hout vindt om praktische en 
efficiëntieredenen plaats op locatie, waarbij Van 
den Nagel gebruikmaakt van moderne chipper-
machines. De verstoring van het achterblijvende 
gebied is dan zo goed als nihil. ‘Daarna maken we 
gebruik van goede logistiek in eigen beheer’, zegt 
Van den Nagel. ‘Wij zijn altijd bezig met het nog 
beter beheren van bos- en natuurterreinen. Hierbij 
speelt biomassa een prominente rol. Waar vroeger 
financieel bosbeheer minder aantrekkelijk was, 
kunnen wij nu door de productie van biomassa 
een oplossing bieden.’ 

‘Eerst kijken naar afzet in de regio’
De vraag naar houtchips voor energieopwekking 
wordt volgens Boertjes de komende jaren alleen 
maar groter; die moet je dan ook zo goed mogelijk 
benutten. ‘Eerst kijken we of we ze ergens in de 
regio kunnen afzetten. Het hangt natuurlijk ook 
van de kwaliteit af waar je naartoe kunt. Vaak gaan 
ze bij afvalinzamelaars rechtstreeks naar de com-
postering. Aan de andere kant zijn er ook gemeen-
ten die ze zelf rechtstreeks lokaal afzetten.’ 
Boertjes: ‘Wij proberen de houtchips ook zo veel 
mogelijk lokaal af te zetten. Maar stel dat er 1000 
ton houtchips vrijkomt uit een project, dan kunnen 
enkele klanten regionaal een aantal vrachten heb-
ben, maar houd je misschien nog een volume over 
dat in de bulk weggezet wordt. Daarbij gaat het 
meestal om een langere afstand. Een deel van de 
houtchips wordt ook gebruikt voor opvracht naar 
regio’s waar onze transporteur weer retourvrachten 
heeft. Dit heeft tot positief gevolg dat de trans-
portprijs dan lager is en de vrachtwagen minder 
lege kilometers maakt. Wij kennen de markt en 
weten de houtchips op een goede manier af te zet-
ten.’ De Van den Nagel Groep heeft een landelijke 

dekking en werkt nauw samen met partners over 
de grens. ‘Wij vragen gemeenten en andere instan-
ties om zich bij ons te melden als er bomen gekapt 
moeten worden. Zoals al eerder gezegd zoeken wij 
altijd nuttige toepassingen voor het vrijkomende 
hout en de houtchips’, besluit Boertjes.

Dat alles gebeurt met certificaten van zowel het 
FSC-keurmerk, dat staat voor verantwoord bos-
beheer, als het PEFC-keurmerk, wereldwijd het 
onafhankelijke keurmerk ter bevordering van 
duurzaam bosbeheer. ‘Deze certificering houdt in 
dat wij meewerken aan bestendig bosbeheer en 
aan een gecontroleerde handelsketen van het hout 
in het bos tot aan de eindgebruiker. Ons bedrijf is 
ErBo-gecertificeerd (Erkend bosaannemer, red.), 
waarmee we laten zien dat we veilig werken en 
zorg hebben voor het milieu en onze werknemers. 
Ook zijn we VCA-gecertificeerd en hebben alle 
medewerkers een VCA-certificaat. Op dit moment 
oriënteert Van den Nagel Bio-energie zich op het 
Better Biomass-certificaat (NTA8080). Bovendien 
zijn wij aangesloten bij de AVIH, de brancheorga-
nisatie voor bosbouwondernemers, waarmee wij 
dezelfde kernwaarden delen’, legt Bram van den 
Nagel uit. 

ACHTERGROND

Bram van den Nagel Martijn Boertjes
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In deze uitgave van Boomzorg een aantal Inspyratieprojecten. Een actie die wij 
samen met de VHG hebben opgestart als voorbereiding op de Boom Innovatie 
Dag, die wij dit jaar eenmalig omdopen tot Boom Inspyratie Dag. Dit sympo-
sium organiseren we inmiddels voor deze zesde keer, en voor de derde keer in 
Cuijk, in het Inspyrium van Boomkwekerij Ebben.

In het thema zit de nodige kritiek op de sector verwerkt. Van ons als sector 
mag toch worden verwacht dat we de projecten die we naar voren schuiven 
met enig sexappeal omhullen. Dat vinden we klaarblijkelijk lastig of ingewik-
keld. We vinden het interessanter om ons helemaal te begraven in de techni-
sche spicks en specks van een project, in plaats van burger, politiek en beleids-
ambtenaren te overtuigen van de kracht van bomen. In deze uitgave van 
Boomzorg staan zes fantastische Inspyratieprojecten beschreven. Ik weet het, 
want de meeste van die projecten heb ik de afgelopen weken zelf bezocht. 
Maar als je dan kijkt naar de manier waarop over dit soort projecten wordt 
gecommuniceerd, dan is het soms om te huilen. Een foto van een prachtig 
zwart kratje is klaarblijkelijk interessanter dan het wow-effect van dit soort 
projecten. 

Michel Huisman wist het tijdens mijn bezoek aan het Maanproject in Heerlen 
op een treffende manier uit te drukken. Huisman is geen boomverzorger of 
-beheerder en zelfs geen landschapsarchitect. Toch lijkt hij beter te besef-
fen wat bomen met mensen kunnen doen. Het gaat er niet om dat die paar 
bomen de luchtkwaliteit van de omgeving kunnen verbeteren; dat is een saai 
en technisch verhaal. Huisman lijkt te snappen dat groen ook iets anders kan 
doen. Dat je op een plein komt en naar die twee of drie bomen kijkt en heel 
bescheiden wordt. Je weet heel goed dat die boom er pas een paar weken 
staat, maar toch ben je onder de indruk. Dat is waarom bomen mensen kun-
nen inspireren en dat is het verhaal dat we – zonder soft of zweverig te zijn – 
met zijn allen moeten verkopen.

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofdredacteur
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