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BoomzorgBoomzorg
HET VAKBLAD VOOR BOOMVERZORGING EN BOOMBEHEER IN DE OPENBARE RUIMTE

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

Heideweg 3, 5472 LC  Loosbroek
Telefoon +31(0)413 - 22 41 00  •  info@vanweertrondhout.nl  

www.vanweertrondhout.nl

boomrooierij / houthandel

CLIMATE TREES

Climate Trees 
Symposium: data  
en automatisering

Alle neuzen één  
kant op dankzij 
boomwortelprotocol

Utrecht kiest voor 
multifunctionele 
groeiplaats

JONGE HONDEN NEMEN 
STOKJE OVER
‘Wij worden gebeld als het de aannemer 
of hovenier zelf niet lukt’
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Bij de aanleg van groenprojecten is goed plantmateriaal essentieel, 

evenals levering op het juiste tijdstip en de gewenste plaats. 

In samenspraak met de opdrachtgever levert Boomkwekerij Udenhout 

het totaalpakket aan groen. Just in time, voor een geslaagd project.
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•  ruim 450 merken op
125.000 m2 beursterrein

•  groot aanbod exposities én 
demonstraties van machines 
en gereedschappen

•  op centrale locatie, 
goed bereikbaar en
dichtbij parkeren
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TREE
INDUSTRY
PERSONALITY

   Voor al uw rooi- en 
snoeiwerkzaamheden  

 

Kortenhoef 

Tel: 06-21225226

www.robvandenhoek.nl

adviseur - taxateur - liefhebber
- deskundige - fotograaf - 
beschermer - verzorger

Specialist in advies en beheer van 
monumentale en veterane bomen

roel@vermeulenboomadvies.nl  

06-11 36 06 02

www.vermeulenboomadvies.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

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 

Burg. Kerssemakersstraat 40   
8101 AP 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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Rotterdamse boombeheerder zwaait af

Boomzorg en Stad en Groen kijken met Jos van de Vondervoort terug en vooruit: hoe trof 

de boombeheerder de groene buitenruimte aan bij zijn aanstelling en hoe ziet deze er uit 

nu hij vertrekt? Rotterdam heeft in elk geval geleidelijk aan een duidelijke visie ontwik-

keld op het ontwerp en beheer van boombeplanting en de strategie rond boomonder-

houd.

012
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INHOUDELIJK
Gaat het om klimaat-
bomen of een goed 
klimaat voor bomen?

Vakblad Boomzorg organiseert 
met collega-vakblad Boom In 
Business een symposium over 
klimaatbomen. De vraag is dan: 
hoe leeft dit thema eigenlijk bij 
beheerders? En nog belangrijker: 
gaat het om klimaatbomen of 
een goed klimaat voor bomen? 
Hoofdredacteur Hein van Iersel  
interviewt Martijn Stip en Bas 
Colen van de gemeente  
Overbetuwe.

Professionele  
boomzorg begint op 
de grond

Ronald Snijders van Boomservice 
Noord had al een indrukwekkend 
arsenaal aan machines, maar zijn 
nieuwe kroonjuweel is de vorig 
jaar aangeschafte Toro Dingo 
TX 525D: ‘Een multitool die nu al 
onmisbaar is.’

Meer dan 1000  
bomen geplant  
dit jaar

Het is psychologisch: voor men-
sen uit Zuid- of West-Nederland 
is de afstand naar Drenthe veel 
groter dan voor Drentenaren 
naar het zuiden of westen. 
Dat is een gemiste kans, want 
daardoor mis je pareltjes van 
bedrijven zoals Vos Groenver-
zorging.

022

036 039

018

boomzorg

bladboomzorg

062

Guus van Rijswijck
Vakredacteur
E: guus@nwst.nl 
T: 024-360 2454 
M: 06-10052782

Alberto Palsgraaf
Uitgever 
E: alberto@nwst.nl
T: 024-360 2454 
M: 06-20436728

Vragen of opmerkingen?

Helicon stoomt studenten
met succes klaar: examen  -
begeleiding, Helicon- 
examen, ETW-examen 
 
De afgelopen maanden hebben de  
studenten boomverzorging/ETW flink 
lopen zwoegen.

033
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Climate Trees  
Symposium in het 
licht van data en  
automatisering

De mitigatie van hittestress in stedelijke gebieden vraagt 
om een heel nieuwe kijk op boomsoorten en cultivars, 
verwachten landschapsexperts. ‘De tijd dringt en bo-
men groeien langzaam’, waarschuwt René van der Velde, 
landschapsarchitect en universitair hoofddocent aan de 
faculteit Bouwkunde van de TU Delft. Bij het vinden en 
ontwikkelen van toekomstbestendige stadsbomen grijpen 
wetenschappers daarom steeds vaker naar technologie om 
processen te versnellen. Op het internationaal symposium 
Climate Trees, dat 27 juni in Dodewaard plaatsvindt, zal 
daarom veel over automatisering gesproken worden.

Utrecht kiest voor 
multifunctionele groeiplaats

In het centrum van Utrecht is een groeiplaats voor bomen 
gerealiseerd die zowel zorgt voor een leefbare omgeving 
met grote bomen als voor watermanagement waarbij 
piekwater wordt gebufferd. Hierbij zijn nieuwe, innovatieve 
elementen toegevoegd aan een bestaand systeem.

Kort nieuws
Top tien Climate Trees
Klimatische hemelboom
Liriodendron of tulpenboom
Bomen over boomprojecten
Jonge honden nemen stokje over 
‘Kenniscentrum Eikenprocessierups  
moet professionaliseren’
Groenblijvende bomen gezien in gemeente Nieuwegein
Hoofdredactioneel

008
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De tijd dringt en
bomen groeien
langzaam

Het onderzoek naar het koelend vermogen van stadsbomen is nog 
maar net uit de startblokken. Toch kan René van der Velde al een  
voorzichtige voorspelling doen over wat we ervan zullen leren.  
‘Ik verwacht dat we in de strijd tegen hittestress een enorme variëteit 
aan bomen tot onze beschikking zullen hebben, waarmee we op  
specifieke locaties specifieke koelende effecten kunnen sorteren. Het 
gaat er vooral om dat we de juiste keuzes leren maken. We moeten 
meer weten over de eigenschappen van bomen en creatiever met die 
kennis omgaan.'

018

René van der Velde, Landschapsarchitect en  

universitair hoofddocent,Faculteit Bouwkunde, TU Delft

VERDER

Lees verder op pagina 18

COLOFON
Boomzorg wordt 6 keer per jaar in een  gemiddelde oplage van 2.250 exemplaren  

ver spreid onder boomverzorgers en boombeheerders in dienst van gespecialiseerde 

bedrijven en gemeentes.  REDACTIE & COMMERCIE NWST NeWSTories bv, 

Fransestraat 41, 6524 HT Nijmegen, T 024-3602454, F 024-3602464, www.boomzorg.nl 

HOOFDREDACTEUR Hein van Iersel (hein@nwst.nl) OPERATIONEELMANAGER Peter 

Jansen (peter@nwst.nl) REDACTEURS Guus van Rijswijk (guus@nwst.nl) Linde Kruese 

(linde@nwst.nl) Nino Stuivenberg (nino@nwst.nl) Willemijn van Iersel (willemijn@nwst.nl) 

VORMGEVING StudioBont Nijmegen ADVERTENTIES Alberto Palsgraaf (alberto@nwst.

nl) Rik Groenewegen (rik@nwst.nl) Jeroen Koebrugge (jeroen@nwst.nl) SALES SUPPORT 

Lieke van der Weijde (lieke@nwst.nl)ABONNEMENTEN € 84,- per jaar. De abonnements- 

periode loopt 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. Voor opgave van een 

nieuw abonnement belt u met (024) 360 24 54. Op alle abonnementen zijn onze leverings-

voorwaarden van toepassing. Deze vindt u op www.boomzorg.nl/pages/8/abonneren

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 verveel voudigd en/of openbaar gemaakt 
door middel van druk, scan, foto-kopie, elektronisch of op welke wijze dan ook. Boomzorg wordt tevens 
elektronisch opgeslagen en geëxploiteerd. Alle auteurs van tekst bijdragen in de vorm van artikelen of 
ingezonden brieven en/of makers van beeld materiaal 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.
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Het Husqvarna Training Center in praktijkcen-
trum IPC Groene Ruimte in Arnhem is in gebruik 
genomen. In het trainingscentrum wordt duur-
zaamheid in de groene ruimte handen en voeten 
gegeven door middel van trainingen, educatie, 
testen en de ontwikkeling van nieuwe concep-
ten en lesmateriaal. Cursisten leren alles over de 
nieuwste Husqvarna-machines en -technieken. 
Om hun productkennis op peil te houden, 
kunnen Husqvarna-dealers en hun mede-
werkers vanaf nu terecht in het Husqvarna-
trainingscentrum. De meeste trainingen zijn 
gebaseerd op het hands-on-principe, met veel 
aandacht voor de praktijk. Het trainingscentrum 
wordt tevens ingezet voor kennisoverdracht 
met betrekking tot duurzame oplossingen voor 
de groene ruimte, waaronder de Automower, 
de CO2-calculator, accumachines en Husqvarna 
Fleet Services.

Husqvarna neemt intrek in praktijkcentrum IPC

Biobased folie als alternatief voor  
traditionele PE-folie 
NWST is overgestapt naar een nieuwe sealfolie voor de bladen: biobased sealfolie. De nieuwe 
folie is gemaakt van suikerriet in plaats van olie. Het heeft dezelfde eigenschappen als traditio-
nele PE-folie, met één belangrijk verschil: rietsuikerfolie is gemaakt van biobased materiaal, dat 
voor meer dan 80 procent bestaat uit hernieuwbare grondstoffen. Daarmee heeft het materiaal 
het OK Biobased-certificaat, met de maximale score van vier sterren. Het materiaal is volledig 
recyclebaar binnen het reguliere Plastic Heroes-inzamelsysteem. 

De biobased folie is qua eigenschappen vrijwel identiek aan de traditionele PE-folie op basis 
van aardolie. Het is net zo sterk en flexibel, met dezelfde sealeigenschappen en verkrijgbaar 
in minimale diktes. Suikerrietfolie doet kwalitatief dus niet onder voor de reguliere PE-folie, 
terwijl het CO2-neutraal tot stand komt. De CO2 die wordt uitgestoten tijdens de teelt van de 
rietsuiker, het maken van de ethyleen, de productie van de folie en het einde van de levenscy-
clus wordt gecompenseerd door de CO2-opname tijdens de groeifase van de rietsuikerplant. 
Omdat de molecuulstructuur van deze folie exact gelijk is aan die van de traditionele PE-folie, 
is het niet composteerbaar, maar wel recyclebaar. 

Lingewaard kiest voor 
wortelweringsdoek 
Aan de Duisterestraat in Doornenburg staan 
mooie oude iepen. Helaas veroorzaakten deze 
iepen storende wortelopdruk onder het fiets-
pad. 

De gemeente was op zoek naar een preven-
tieve oplossing, zodat het fietspad niet meer 
om de zoveel jaar hoefde te worden hersteld. 
De gemeente koos voor het inbouwen van 
Rootbarrier 360 met de wortelweringsfrees 
WSF800. Met de WSF800 kan het wortelwe-
ringsscherm binnen één dag geïnstalleerd 
worden, wat jarenlang wortelopdrukschade 
voorkomt.
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NIEUWS

BVC-examen ook af te leggen in  
Eindhoven 
Onlangs hebben Helicon Eindhoven en IPC Groene Ruimte samen voor 
het eerst een examen boomveiligheidscontroleur (BVC) georganiseerd. 
Voor de ETW-opleidingen van Helicon in Eindhoven en Velp neemt IPC al 
jarenlang BVC-examens in-company af. 

In het zuiden van het land rees de vraag of het ook mogelijk was om 
als externe bij deze examinering aan te sluiten. Hierop besloten Corik 
Geurts van Helicon Eindhoven en Wouter Schulp van IPC Groene 
Ruimte de handen ineen te slaan en het examen ook open te stellen 
voor externen. Voorheen konden het BVC-examen en de hercertifice-
ring alleen bij IPC in Schaarsbergen of in-company op locatie gedaan 
worden. Door de samenwerking met Helicon kunnen kandidaten nu 
ook in Eindhoven hun examen afleggen of hercertificering verkrijgen. 
Voor velen scheelt dit aanzienlijk in reistijd. Beide partijen zijn tevre-
den over het verloop van het eerste examen. Er wordt gekeken of er 
wellicht bij andere trainingen en examens ook samengewerkt kan 
worden.

Gouden medaille voor 
Stihl MS 500i
In het kader van de wedstrijd voor nieuwig-
heden, georganiseerd ter gelegenheid van de 
tweejaarlijkse beurs Demopark in Eisenach, 
werden innovaties en verbeteringen in de 
groensector beloond door een jury van gere-
nommeerde specialisten. Dit jaar won de Stihl 
MS 500i één van de gouden medailles. 

De MS 500i is de eerste kettingzaag ter wereld 
met elektronisch gestuurde brandstofinjectie. 
Sommige componenten, zoals de carburator 
of de ontstekingsmodule, zijn daardoor niet 
langer nodig. Deze bosbouwzaag voor profes-
sionele gebruikers heeft een laag gewicht: de 
motoreenheid weegt slechts 6,2 kg. Deze eigen-
schappen motiveerden de keuze van de jury, 
die was samengesteld uit de redacteurs van 
de vaktijdschriften Agrartechnik, BI-GaLaBau, 
Greenkeepers Journal en Kommunaltechnik 
Lohnunternehmen. 

In september 2018 startte de gemeente 
Amsterdam een pilot met acht zogenaamde 
Citytrees in de Valkenburgerstraat. Het doel van 
de pilot was om te onderzoeken hoe effectief 
mossen zijn bij het zuiveren van lucht van fijn-
stof en stikstofdioxide. Deze pilot, die ongeveer 
200.000 euro heeft gekost, komt nu tot een 
eind. De begeleidingscommissie, bestaande 
uit onder andere vertegenwoordigers van de 
Wageningen Universiteit en GGD Amsterdam, 
hebben de zuiverende werking van de Citytrees 
niet kunnen aantonen. Het eindoordeel over de 
nieuwe technologie is dan ook negatief. 

Uit het onderzoek is gebleken dat de huidige 
capaciteit van de Citytrees te beperkt is om de 
door de gemeente gewenste verschoning van 
de lucht met 10 tot 20 procent te bewerkstel-
ligen. Zelfs bij een verdubbeling van de huidige 
capaciteit in de Valkenburgerstraat zouden 

dergelijke verbeteringen niet worden bereikt. 
Eerder stelde de producent dat een Citytree een 
luchtzuiverende werking heeft die gelijkstaat 
aan die van maar liefst 275 bomen. 

Nu uit de proefperiode blijkt dat de Citytrees 
onvoldoende effect hebben, zal de leverancier 
de Citytrees weghalen. Er wordt nu onderzocht 
of de Citytrees kunnen worden vervangen door 
echte bomen. 

Hans Kaljee, bomenconsulent bij de gemeente 
Amsterdam, laat op zijn Twitteraccount een 
filmpje zien waaruit duidelijk blijkt dat de  
'mechanische bomen' vrijwel dood zijn. 

Amsterdamse pilot met Citytrees mislukt
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AquaMax 
Gietranden

Help jonge bomen de droogte door!
¡ Een zeer doelmatige oplossing om inboet 
    bij nieuwe aanplant te voorkomen

¡ Meerdere malen te gebruiken, gemaakt van 
    gerecycled materiaal en 100% recyclebaar

¡ Er zijn 2 types koppelingen verkrijgbaar   

Bomengranulaat ECO
✓     Ideaal voor bomen in stedelijk gebied.
✓     Bestand tegen zware verkeersbelasting.
✓     Bestaat volledig uit duurzame grondstoffen.
✓    Voedingsdeel: unieke combinatie van klei,  
       organische stof, meststoffen en broadleaf.

steden parken sportvelden

Heicom is producent van bodemverbeterende 
producten. Het is onze missie om steden, parken 
en sportvelden echt groen te houden, door de 
kwaliteit van de bodem te verbeteren en de natuur 
in haar kracht te zetten. www.heicom.nl

Het duurzaamste bomengranulaat van Nederland!
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NIEUWS

Meest gelezen op boomzorg.nl#TRENDING
Boete en taakstraf voor 
recyclingbedrijf Tiel na 
bomenkap 
Een recyclingbedrijf uit Tiel is veroordeeld tot een 
boete van 100.000 euro voor het kappen van 1.500 
bomen. De directeur kreeg daarnaast een taakstraf 
van 120 uur plus een voorwaardelijke gevangenis-
straf met een proeftijd van een maand opgelegd.

2019 wordt topjaar 
voor de EPR 
Nature Today meldt dat er veel meer eiken-
processievlinders zijn gevangen. Op basis 
van de vangsten, de goede vliegomstan-
digheden en de beoordeling van de eitjes 
kunnen we er volgens Nature Today van 
uitgaan dat de populatie in 2019 opnieuw 
drie keer zo groot wordt als in 2018.

Lees hier verder: 

www.boomzorg.nl/article/29857/flinke-boete-en-taakstraf-voor-recyclingbedrijf-tiel-

na-bomenkap

Lees hier verder: 

www.boomzorg.nl/article/27196/2019-

wordt-topjaar-voor-de-eikenproces-

sierups

Taxateurs roepen  
sector op NVTB- 
richtlijnen op te  
nemen 
Een uitspraak van de Hoge Raad zorgde in 2018 
voor de nodige beroering onder boombeheer-
ders én -taxateurs. Volgens deze uitspraak zou 
het niet mogelijk zijn om schade aan bomen 
standaard te berekenen volgens de NVTB-
methode. 

Dit vakblad publiceerde een uitgebreid artikel 
over deze uitspraak van de Hoge Raad van de 
hand van boomadvocaat Jilles van Zinderen. 
Van Zinderen meldt in dit artikel dat de NVTB-
methode door deze uitspraak niet langer van 
kracht is, tenzij partijen dit specifiek afspreken.
NVTB-voorzitter Cecil van Iperen schreef 
namens de NVTB een reactie op deze uitspraak. 
Het zou specifiek om bomen gaan die niet als 

volledig verloren dienen te worden beschouwd, 
bijvoorbeeld na een aanrijding. De NVTB komt 
nu op haar eigen website met een uitgebreide 
reactie. Het belangrijkste onderdeel hiervan is 
dat bestekschrijvers de NVTB-richtlijnen al in het 
contract bindend moeten verklaren.

Van Iperen: 'Belangrijk is en blijft dat de richt-
lijnen van de NVTB van toepassing worden 
verklaard en als standaardclausule worden 
opgenomen in alle bestekken, APV's, bomen-
verordeningen en vergunningen. Op die manier 
blijft het mogelijk om schade aan bomen die 
niet vervangen hoeven te worden gecompen-

seerd te krijgen. De NVTB gaat de komende 
periode verder met het doorontwikkelen van 
de richtlijnen, om ook deelschade eenduidig 
en passend binnen de actuele jurisprudentie te 
kunnen blijven taxeren.'

Cobra neemt intrek in kerk Vianen 
Adviesbureau Cobra verhuist binnenkort van Cuijk naar Vianen (NB). Ondernemer Joost 
Verhagen vormt de kerk van Vianen om tot een nieuw kantoor voor zijn bedrijf. Verhagen wil 
komende zomer met zijn bedrijf Cobra de overstap maken naar de kerk in Vianen.

Lees hier verder:  

www.boomzorg.nl/ 

article/29850/cobra-neemt-

intrek-in-kerk-vianen
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De achttiende verdieping van ‘De Rotterdam’, 
het hoofdkantoor van Stadsontwikkeling en 
Stadsbeheer van de gemeente Rotterdam, 
biedt een adembenemend uitzicht over de 
Erasmusbrug, met aan de voet stromend het 
glinsterende water van de Nieuwe Maas. De 
Wilhelminakade ligt in de zogenaamde Kop van 
Zuid. Het kantoor is licht, open en zijn er alleen 
flexplekken. Van de Vondervoort is aan het werk 
op een van deze plekken. Dat oogt wat vreemd. 
De boombeheerder van de Maasstad zwaait 
af na een lange en indrukwekkende staat van 
dienst; wat het vakblad betreft verdient hij een 
eigen bureau, of zelfs een eigen kamer. Van de 

Vondervoort heeft daar ogenschijnlijk geen  
problemen mee. Er is een hoop veranderd bij  
de gemeente in ruim 38 jaar en hij is mee 
veranderd, op een dienstbare manier.

Passie voor groen én voor de stad
Na de middelbare school in Eindhoven en na 
twee keer uitgeloot te zijn voor de Hogeschool 
Larenstein (toen nog Hogere Bosbouw- en 
Cultuurtechnische School) kon Van de 
Vondervoort kiezen: militaire dienst of de tuin-
bouwopleiding aan de Has in Den Bosch. Het 
werd het laatste. Zijn interesse bleef tijdens zijn 
gehele studie uitgaan naar stedelijk groen en 

Jos van de Vondervoort: ‘Als scholier in de jaren zeventig wilde ik al  
de wereld, en met name de stad, verbeteren met meer groen’

Boomzorg en Stad en Groen kijken met Jos van 

de Vondervoort terug en vooruit: hoe trof de 

boombeheerder de groene buitenruimte aan 

bij zijn aanstelling en hoe ziet deze er uit nu hij 

vertrekt? Rotterdam heeft in elk geval geleide-

lijk aan een duidelijke visie ontwikkeld op het 

ontwerp en beheer van boombeplanting en de 

strategie rond boomonderhoud.

Auteur: Santi Raats

Rotterdamse boombeheerder 
zwaait af
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ecologie. ‘De term biodiversiteit bestond toen 
nog niet, maar ik was daar al wel in geïnteres-
seerd. Ook de leefbaarheid van de stad, het 
milieu en het werken in het publieke domein 
trokken me aan.’

Gasmasker en spandoek
Begin jaren tachtig kwam ‘groen’ steeds promi-
nenter op de bestuurlijke agenda. ‘Het besef 
nam toe dat boombeplanting een belangrijk 
middel is om de stad aantrekkelijk, gezond en 
leefbaar te maken. Het lag ook in het verlengde 
van de tijdgeest in de jaren 70 om de wereld 
te willen verbeteren’, zegt Van de Vondervoort 
terugdenkend. ‘1970 was het jaar N70 (Natuur 
1970). Als scholier werd ik me bewust van de 
ernst van water- en luchtvervuiling. Zelfs DDT 
werd in die tijd nog gebruikt, de Rijn was hart-
stikke zout door zoutlozingen in Frankrijk en veel 
riviertjes en beken waren vervuild met fosfaat en 
zware metalen. Het maatschappelijk besef kwam 
op dat dit zo niet kon doorgaan en dat we zuinig 
moesten zijn op de natuur.’

Meteen na zijn opleiding, in de economisch 
moeilijke periode begin jaren tachtig, pro-
beerde Van de Vondervoort in het stedelijk 
groen emplooi te vinden. Verrassend genoeg 
kwam er een vacature voor een boombeheer-
der bij de gemeente Rotterdam voorbij. Van 
de Vondervoort vertelt: ‘Er heerste een hoge 
werkloosheid. De vacature was een geschenk uit 
de hemel. In Rotterdam had men net een grote 
reorganisatie achter de rug. De oude plantsoe-
nendienst hield op te bestaan en er was een 
nieuwe organisatievorm gevonden. Daarvoor 
waren verschillende redenen. De overheid ver-
loor het monopolie op kennis en overheidsauto-
riteit was niet meer vanzelfsprekend. De mensen 
werden individualistisch en mondiger: waar in 
de tijd van de plantsoenendienst bordjes ‘verbo-
den te betreden’ op de strak geschoren gazons 

stonden, gingen mensen in de jaren tachtig op 
het gras recreëren of lieten er de hond uit. En 
veel straatbomen legden het loodje vanwege 
de stadsvernieuwing en de enorm toegenomen 
verkeers- en parkeerdruk. Bovendien kreeg de 
stad zowel boven- als ondergronds te maken 
met een ingewikkeldere en intensievere inrich-
ting door de uitbreiding van allerlei publieke 
voorzieningen, van kabels en leidingen tot 
bouwwerken.’

Van plantsoenendienst naar groenbeheer
Van de Vondervoort trad in 1980 bij de gemeen-
te in dienst. Tot begin 1980 was André Raad 
hoofd van de plantsoenendienst. De oude baas 
was een onbetwiste autoriteit op groengebied, 
net als zijn voorganger Henk Vink, en plantsoen-
directeuren van andere steden, zoals Douwe van 
der Heij van Gouda, Johan Meyer van Hilversum, 
Frans Fontaine van Eindhoven, Teus van Eeten 
van Nijmegen, Dick Pols van ‘s-Hertogenbosch 
en Simon Doorenbos van Den Haag. Burgers 
waagden het niet aan hun gezag te tornen.

Begin jaren tachtig deed ‘beheer’ zijn intrede 
als nieuwe wetenschap. De beheeropgaven 
sloten aan bij een aantal ontwikkelingen. Ten 
eerste waren dat de verzakelijking en drang 
naar efficiency. Tijdens de economische crisis in 
de jaren tachtig sneden de overheden enorm 
in de onderhoudsbudgetten; denk aan Bestek 
’81. Er kwam meer behoefte aan beheersing van 
risico’s en aan een visie op de hierbij gemaakte 
keuzen. Verder nam de complexiteit van de stad 
toe, evenals de opgave om de publieke voorzie-
ningen doelmatiger te laten functioneren. Ook 
het gemeentebestuur en de bewoners werden 
steeds kritischer op de geleverde prestaties in de 
publieke buitenruimte.

Nieuwe taken
Voor de nieuwe afdeling ‘beheer plantsoenen’ 

ACTUEEL8 min. leestijd

‘Vroeger was de directeur van de  
plantsoenendienst een onbetwiste  
autoriteit op groengebied’
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werd een nieuwe generatie beheerders aan-
getrokken, waaronder Van de Vondervoort. Op 
de nieuwe afdeling vond meteen al een grote 
omslag in het denken plaats en zocht men naar-
stig naar aansluiting op nieuwe behoeften en 
technologische ontwikkelingen (digitalisering). 
‘Ten eerste hebben we een digitaal beheersy-
steem opgezet. Groen- en boombeheer werden 
al gauw in elkaar geschoven. Als je wilt beheren, 
moet je goed weten wat voor inventaris je hebt, 
welke maatregelen nodig zijn en tegen welke 
kosten. De tijd van een kaartenbakje, een reken-
machine en een zakboekje was definitief voorbij. 
Later zijn de beheersystemen van alle afzonder-
lijke assets in de buitenruimte geïntegreerd.’

‘Als groenbeheerders formuleerden we even-
eens onderhouds-, ontwerp- en engineerin-
geisen om effectief te kunnen beheren, onder 

de slogans: “beheergericht ontwerpen” en 
ook andersom “ontwerpgericht beheren”. Een 
bekend voorbeeld hiervan was: plant de juiste 
boom op de juiste plek, dus geen populieren in 
smalle woonstraatjes.

De toenmalige modelbomenverordening werd 
vrijwel geheel door de gemeenteraad vastge-
steld en later, weliswaar met enige aanpassin-
gen, geïntegreerd in de Algemene plaatselijke 
verordening.

Ook ontwikkelden we onderhoudsstrategieën 
voor de veiligheidsborging met betrekking tot 
bomen, snoeiwijzen en frequenties, boomver-
vanging en ziektebestrijding/preventie.’

Samen met de afdeling Beheer ondergrond 
stelde de afdeling Boombeheer indelingseisen 

op voor de tracering van kabels en leidingen bij 
bomen. Hiermee wil de gemeente ondergrond-
se conflicten zoveel mogelijk vermijden.
Van de Vondervoort: ‘Om de kwaliteit van ons 
bomenbestand toekomstbestendig te maken, 
gebruiken we het Handboek Bomen van het 
Normeninstituut. Samen met het programma 
Strategisch bomenbeheer dient dit als leidraad 
voor onze bestekscontracten en de programme-
ring van ons dagelijkse bomenbeheer.’

Verandering buitenruimte
Toen Van de Vondervoort bij de gemeente 
kwam, was de eerste opgave het vervangen van 
veel bomen die te lijden hadden van marginale 
groeiplaatsomstandigheden als gevolg van 
herprofileringen en zetting. ‘Ook gingen we aan 
de slag met het vraagstuk van de oude popu-
lieren met het stedelijke boomstructuurplan, 

Op verschillende plaatsen liet Rotterdam open grondprofielen aanleggen voor stadsbomen, 

zoals hier in Veerhaven. Hier werden eiken aangeplant.

Jos van de Vondervoort Stadsontwikkeling en Stadsbeheer, Gemeente Rotterdam

Een van de eerste bomen die  
Van de Vondervoort 38 jaar geleden 
liet aanplanten: een vleugelnoot, 
inmiddels een joekel van een boom. 
‘Boompje groot, plantertje dood’  
gaat dus gelukkig niet altijd op 
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dat we samen met Stadsontwikkeling hadden 
geschreven’, legt Van de Vondervoort uit. ‘Die 
populieren gingen we al in een vroeg stadium 
gefaseerd vervangen, vaak in combinatie met 
profielverbetering en aanplant van een duurza-
mer boomsortiment. Op deze manier hebben 
we al duizenden populieren vervangen in de 
stad. Vooral toen de westrand van Rotterdam en 
vooral de wijk Overschie, waar veel populieren 
staan, in 1996 werd getroffen door een forse 
zomerstorm, met gigantische schade tot gevolg. 
Bestuur en bewoners zagen in dat geleidelijke 
vervanging noodzakelijk was.’

Op veel plekken in Rotterdam werden open 
grondprofielen aangebracht voor bomen, zon-
der belemmering door parkeren of kabels en lei-
dingen. Rond de veerhaven, bijvoorbeeld, wer-
den oude populieren vervangen door eiken en 

iepen in een voor bomen vrij bewortelbaar open 
grondprofiel. Op andere locaties, zoals aan het 
Maaswaterfront, de Willemskade en Westerkade, 
werden groene profielen aangebracht met een 
divers bomensortiment in gazon, of met vaste 
planten of sierheesters als onderbeplanting. 
Ook werden groene profielen aangebracht bij 
bestaande bomen. Dan werd de verharding – 
vaak met een parkeerfunctie – vervangen door 
een groene onderbeplanting.

Van de Vondervoort: ‘We hebben een advies-
lijst opgesteld van bomen die je kunt toepas-
sen in Rotterdamse omstandigheden. Daarin 
onderscheiden we bomen die je overal zonder 
problemen kunt gebruiken, bomen die je met 
enige terughoudendheid moet toepassen, zoals 
platanen, en bomen die je absoluut niet mag 
gebruiken. We hebben bijvoorbeeld recent een 

embargo gezet op het planten van essen en al 
eerder van paardenkastanjes, in verband met 
respectievelijk de essentaksterfte en de kastan-
jebloedingsziekte. Ook voor iepziekte vatbare 
iepensoorten zijn taboe en vooral op de kades 
planten we de nieuwere iepenklonen aan.’

Persoonlijke mijlpalen
Een van de persoonlijke wapenfeiten van Van 
de Vondervoort was het opstellen van beleid 
betreffende inspectieprogramma’s, maatregelen 
en documentatie rond zorgplicht, midden jaren 
negentig. Dit deed hij samen met collega Ronald 
Loch. Zij richtten een team van boominspec-
teurs op, dat naast veiligheidsinspecties ook 
beoordelingen doet van de conditie en levens-
verwachting van bomen en binnen reconstruc-
tieprojecten van de verplantbaarheid. Ook voert 
dit team in de zomer het Iepenwachtprogramma 
uit en de controle op de aanwezigheid van de 
eikenprocessierups. Met Ronald Loch richtte Van 
de Vondervoort ook het stedelijke bomendepot 
op, waarbij de afgelopen jaren honderden ver-
plante bomen een nieuwe bestemming kregen 
elders in de stad.

‘Begin jaren  
tachtig deed  
‘beheer’ zijn  
intrede als nieuwe 
wetenschap’

Van de Vondervoort stond aan de wieg van het huidige Rotterdamse bomendepot, samen met collega Ronald Loch.
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Verder wil hij als bestuurslid een succes maken 
van het landelijke Oogstfonds, dat gemeen-
telijke gelden inzamelt en beheert voor fun-
damenteel wetenschappelijk onderzoek naar 
groen en bomen. De gemeente blijft ook onder 
de nieuwe boombeheerder Jacco de Frel lid van 
de Intergemeentelijke Studiegroep Bomen en 
de deelname aan het landelijke gebruikswaarde-
onderzoek rond iepen wordt voortgezet.
Van de Vondervoort: ‘Via de website communi-
ceert Rotterdam de laatste jaren heel actief over 
bomenzaken in het algemeen en over beheer 
in het bijzonder. Voorbeelden zijn het jaarlijkse 
inboetprogramma – 1.500 bomen per jaar –, 
andere onderhoudsactiviteiten en verschijn-
selen rond bomen, zoals boomziektes. Verder 
blijven we ons ontwikkelen op het gebied van 
assetmanagement. In het recent verschenen 
assetmanagementplan voor groen en bomen 
staan de ambities, prestaties en maatregelen 
in relatie tot risico’s voor het bomenbestand 
beschreven. iTree levert een essentiële bijdrage 
om te kunnen berekenen of een maatregel voor 
het dempen van een risico kostenefficiënt is.’

iTree: de toekomst
Van de Vondervoort ziet veel kansen in de 
toepassing van iTree. Volgens hem staat ook 
Rotterdam voor de opgave om iTree in te bed-
den in het beheerproces. ‘Ook in ontwerpproces-
sen bij inrichting en herinrichting helpt iTree om 
de juiste keuzes te maken rond nieuwe aanplant 
of behoud van bomen.’

Overal waar mogelijk werden groeiplaatsen verbeterd of goede groeiplaatsen gemaakt, op basis van afspraken met de afdeling 

Beheer ondergrond over de ligging van kabels en leidingen rond bomen. Op de Prins Hendrikkade staan iepen.

Een van de favoriete Rotterdamse bomen van Van de Vondervoort: de rode beuk op het Emmaplein. Foto: Joep Boute
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Links: De zomerstorm van 1996 veroorzaakte veel schade in Rotterdam. Hierdoor begrepen bestuur en bewoners dat  

de bomen gefaseerd vervangen moesten worden voor de veiligheid. Rechts: rooiwerkzaamheden op de Veerkade.  

Hier werden later eiken geplant.

Stokje doorgeven

Loopbaan
Omdat Van de Vondervoorts opleiding niet 
direct gericht was op stedelijk groen, leerde 
hij de kneepjes van het vak en de geschiede-
nis van het Rotterdamse stadsgroen terwijl hij 
werkte, voornamelijk van de voormalige chef 
boombeheer Rien Zorge, die enkele jaren 
geleden is overleden. Van 1980 tot 1995 was 
hij werkzaam bij de afdeling beheer plantsoe-
nen met het opzetten van boombeheer, een 
nieuwe tak van sport bij de toenmalige Dienst 
Gemeentewerken. Van 1995 tot 2000 werd dit 
gecombineerd met het teamleiderschap van 
de afdeling boomverzorging. Van 2000 tot 
2015 werkte hij op de beleidsafdeling, onder 
meer aan de stedelijke boomstructuurvisie 
en het uitvoeringsprogramma binnen het 
stedelijke bomenstructuurplan, en was hij 
ambtelijk adviseur voor collega’s, directie en 

bestuur. De afgelopen vier jaar was hij terug 
op zijn oude stek: advies en beheer, en pakte 
hij ook de natuurwetgeving op in relatie tot 
groenbeheer en dierenwelzijn/overlast in de 
openbare ruimte.

In zijn loopbaan droeg de Van de Vondervoort 
bij aan de omschakeling van de traditionele 
plantsoenendienst naar de opzet van de afde-
ling stedelijk groenbeheer. Vandaag de dag 
telt het team groen, dat onderdeel is van de 
afdeling Stadsbeheer, twaalf medewerkers. Zij 
werken samen met gebiedsbeheerders, die 
inzicht hebben in alle initiatieven en buiten-
ruimteprojecten in de wijken. Verder is er een 
centrale uitvoeringsafdeling, die een klein 
deel eigen uitvoering doet en de rest op de 
markt zet in de vorm van meerjarige leveran-
tie- en onderhoudsbestekken. Het bomen-
team bestaat uit circa vijftien medewerkers, 
van wie vijf inspecteurs en tien in de boom-

verzorging. Het team stedelijk groenbeheer 
werkt nauw samen in de driehoek ontwerp, 
constructie van stadsontwikkeling en aanleg.

Vanaf 1 september 2018 loopt Van de 
Vondervoorts opvolger Jacco de Frel mee. Hij 
is inmiddels fulltime werkzaam als nieuwe 
boombeheerder van Rotterdam. Van de 
Vondervoort heeft alle vertrouwen in deze 
ervaren groenbeheerder: ‘De Frel heeft open-
baar groen in zijn DNA zitten. Passie is zijn 
basisdrijfveer en hij is in staat om verbanden 
te leggen tussen de belangen van bomen 
en de brede ambities en uitdagingen van 
de stad. Daarnaast bespeur ik bij hem een 
kritische blik als opdrachtgever; hij is scherp 
op procesefficiëntie en heeft een zakelijke 
instelling.’

Tot slot zegt hij blij, maar tegelijk serieus: ‘Dit is 
een heel interessante periode, een momentum. 
Wij groenmensen wisten natuurlijk al heel lang 
dat groen belangrijk was, maar nu wordt deze 
gedachte maatschappijbreed gedragen. Ook bij 
marktpartijen, corporaties en stedenbouwers 
dringt het besef door hoe belangrijk groen voor 

de stad en de biodiversiteit is. Alhoewel groen-
mensen de wind nu mee hebben, valt er nog 
ontzettend veel te doen. De jonge generatie 
moet vol aan de bak om de uitdagingen aan te 
gaan en de kansen te pakken die aan onze voe-
ten liggen.’

Be social 
Scan of ga naar:  

www.boomzorg.nl/article/29929/rotterdamse-
boombeheerder-zwaait-af

‘Het lag ook in het 
verlengde van de 
tijdgeest van de 
jaren zeventig om 
de wereld te  
willen verbeteren’
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Twee sprekers die tijdens het symposium 
zonder enige twijfel aan elkaars lippen zullen 
hangen, zijn Harry Watkins, universitair docent 
plantecologie aan de University of Sheffield, en 
René van der Velde. Watkins ontwikkelt metho-
den om met technologie snel en adequaat 
eigenschappen van boomsoorten in kaart te 
brengen. Van der Velde doet sinds eind vorig 
jaar onderzoek naar onder meer de koelende 
eigenschappen van bomen.

Herbebossing
Minder datagedreven is het werk van de derde 
spreker, Roeland Lelieveld. Deze cultuurtech-
nisch toezichthouder bij de gemeente Den 
Haag bestiert sinds 2008 een herbebossings-
project in Kenia. Hij brengt vooral ervaringsdes-
kundigheid mee.

Toch heeft ook Lelieveld sporen getrokken in 
de toepassing van dataverzameling en -analyse. 
Tijdens een buitenlandstage in het kader van 
zijn hoveniersopleiding aan het Wellandcollege 
in Rijswijk deed hij – al veertien jaar geleden 

– onderzoek met behulp van gps-technologie 
naar ontbossing en erosie in Kenia.

Avontuur
Het zou de opmaat worden naar het Afrikaanse 
avontuur waaraan hij al sinds 2005 al zijn 
vrije tijd en een belangrijk deel van zijn inko-
men besteedt: het Africa Woodgrow-project. 
Lelieveld was geschokt door wat zijn navor-
singen aan het licht brachten en ging op zoek 
naar oplossingen.

Die heeft hij gevonden in de grootschalige 
aanplant van bomen in het gebied waar hij ooit 
zijn onderzoek deed. In 2008 keerde de toen 
24-jarige hovenier terug naar Kenia met 20.000 
euro spaargeld en een flinke dosis moed en 
doorzettingsvermogen. Hij kocht acht hectare 
grond en zette, onder de vlag van Stichting 
Africa Woodgrow, een boomkwekerij op.

Duurzaamheid
Het doel is om in samenwerking met lokale 
organisaties en kleinschalige boerenbedrijven 

Data en data-analyse staan aan de wieg van de boom van de toekomst

De mitigatie van hittestress in stedelijke 

gebieden vraagt om een heel nieuwe kijk 

op boomsoorten en cultivars, verwachten 

landschapsexperts. ‘De tijd dringt en bomen 

groeien langzaam’, waarschuwt René van der 

Velde, landschapsarchitect en universitair 

hoofddocent aan de faculteit Bouwkunde van 

de TU Delft. Bij het vinden en ontwikkelen 

van toekomstbestendige stadsbomen grijpen 

wetenschappers daarom steeds vaker naar 

technologie om processen te versnellen. Op het 

internationaal symposium Climate Trees, dat 27 

juni in Dodewaard plaatsvindt, zal daarom veel 

over automatisering gesproken worden.

Auteur: Paul van der Sneppen

Climate Trees Symposium  
in het licht van data en  
automatisering
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werk te maken van landrestauratie door herbe-
bosing. ‘We integreren voedselproductie heel 
bewust in ons herbebossingsproject’, vertelt de 
Hagenaar. ‘Zo willen we meer draagvlak creëren 
voor onze missie en daarmee ook duurzaam-
heid en schaalvergroting stimuleren.’
Het idee is om zoveel mogelijk boeren met ken-
nis en financiële ondersteuning te helpen om 
delen van hun land te herbebossen. Tussen de 
bomen verbouwen de boeren hun landbouw-
gewassen.

Laveren
Lelieveld en zijn Keniaanse zakenpartner moe-
ten daarbij wel laveren tussen de verschillende 
belangen. ‘De duurzaamheidsbeginselen van 
onze onderneming vinden niet meteen even-
veel weerklank bij alle stakeholders. Waar ons 
doel primair herbebossing en het herstel van 
ecosystemen is, zien we de boeren die we bij 
onze missie betrekken bijvoorbeeld veel meer 
denken vanuit economische kortetermijndoe-
len. Ze willen snel meer opbrengst van het land 
en de bomen zien. Onze langetermijndoelen, 
het herstel van de ecosystemen, de soortenrijk-
dom en de genetische diversiteit, oogsten bij 
de partners vaak wat minder aandacht.’
Lelieveld is gefascineerd door ecosystemen. 
In gesprek met Boomzorg houdt hij een warm 
pleidooi voor het behoud van genetische vari-
eteit. Op zijn Afrikaanse kwekerij kweekt hij 
uitsluitend bomen op uit zaden om de gene-
tische variëteit in zijn bomen te borgen. ‘We 
proberen om sterkere boomsoorten in de regio 
te verspreiden. Dat betekent ook dat je soms 
rare variaties op de koop toe moet nemen, 
kromgroeiende bomen bijvoorbeeld, waarvan 
de economische waarde door houtopbrengst 
lager is.’

Bijval
Lelievelds pleidooi zal op het symposium 
ongetwijfeld zowel bijval als kritische kant-
tekeningen oogsten. Watkins, bijvoorbeeld, 
ziet zeker de zin van Lelievelds methode voor 
diens herbebossingsproject, maar zet voor 
de stadsboom toch liever in op slimme en op 
maat gekweekte bomen. ‘Cultivars hebben in 
de strijd tegen hittestress in steden beslist de 
toekomst. Maar als je inzet op genetische diver-
siteit, is het zeker verstandig om uit zaden te 
kweken. Bij een landrestauratieproject begrijp 
ik waarom je dat zou willen doen. Maar bij 
landschapsinrichting heb je toch behoefte aan 
enige zekerheid. Je wilt weten wat een boom 
gaat doen, wat je ervan mag verwachten. Dat 

hebben we nu meer dan ooit nodig.’
Het gaat Watkins vooral om een zo snel moge-
lijke productie van zo geavanceerd mogelijke 
boomsoorten en cultivars. ‘We willen bomen 
op maat kunnen maken. We willen eigenlijk 
zo precies mogelijk kunnen voorspellen wat 
een boom gaat doen op een bepaalde plek en 
onder bepaalde omstandigheden. Dat is de 
uitdaging waarvoor we ons gesteld zien in de 
strijd tegen hittestress.’

Automatisering
Automatisering speelt daarin een sleutelrol. 
Watkins heeft de klassieke methode van selec-
teren voor de kweek revolutionair versneld. De 
klassieke methode rust zwaar op het bestude-
ren van bronnenmateriaal, zoals wetenschap-
pelijke studies en plantenencyclopedieën. ‘Dat 
proces van bronnen bestuderen en vergelijken 
duurt veel te lang; zoveel tijd hebben we niet 
in de strijd tegen de gevolgen van klimaatver-
andering.’

Watkins’ geautomatiseerde methode, daar-
entegen, leunt zwaar op de introductie van 
grote hoeveelheden biogeografische data in de 
beschikbare klassieke databronnen. ‘Daardoor 
kunnen we snel vragen beantwoorden over 
genetische variëteit en over hoe plantensoor-
ten zich waarschijnlijk zullen gedragen onder 
bepaalde omstandigheden.’

Verrijken
In klassiek biogeografisch bronnenmateriaal is 
doorgaans weinig meer over een plantensoort 
te vinden dan de zone en hoogte van de vind-
locatie. Watkins en zijn team voegen daar zeer 
verfijnde data aan toe over het klimaat op zo’n 
locatie. ‘We verrijken dus de bestaande data en 
analyseren die vervolgens. Dankzij moderne 
technologie kunnen we dat ook nog eens heel 
snel doen.’

Niet iedereen ziet daar meteen het nut van in. 
De kennis van de genetische analyse is immers 
inmiddels zo ver gevorderd, dat het geheel van 
erfelijke informatie in een cel behoorlijk goed 
in kaart kan worden gebracht. ‘Maar het blijft 
moeilijk om een bepaald gen te koppelen aan 
een eigenschap van een plant, bijvoorbeeld 
de bestendigheid tegen embolie. Er is niet één 
gen dat die eigenschap draagt. We zien dat het 
combinaties van genen zijn die zo’n eigenschap 
gestalte geven.’

Complexiteit
Door die complexiteit is genetische analyse een 
tijdrovende methode om tot betere plantse-
lectie te komen, vindt Watkins. ‘Als we echter 
de focus leggen op de analyse van planteigen-
schappen in combinatie met biogeografische 
data, dan zien we de antwoorden op onze 
vragen vaak meteen opdoemen. En het mooie 
is dat dit werkproces lowtech, kostenefficiënt 
en erg snel is.’
Daarmee kan zijn werkmethode volgens 
Watkins aan de wieg staan van vele nieuwe 
generaties boomsoorten en cultivars. ‘En 
daar is dringend behoefte aan. Er ontstaat de 
komende decennia veel vraag naar bomen die 
specifiek ontworpen zijn om op een bepaalde 
locatie en onder specifieke omstandigheden 
een bepaald effect te sorteren om hittestress 
tegen te gaan. Als we hittestress effectief wil

CLIMATE TREES
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René van der Velde, 

Landschapsarchitect en universitair hoofddocent,
Faculteit Bouwkunde, TU Delft

‘De tijd dringt en 
bomen groeien 
langzaam’

‘In de strijd tegen 
hittestress in  
steden hebben  
cultivars de  
toekomst’
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len aanpakken, ontstaat er dus een grote vraag 
naar een breed scala aan boomsoorten.’

Bomenprofessor
Dat verwacht ook René van der Velde. Deze 
‘bomenprofessor’ begon eind vorig jaar, samen 
met deskundigen uit het werkveld, met een 
academisch onderzoek naar stadsbomen. Eén 
van de onderwerpen van dat onderzoek is het 
koelend vermogen van verschillende boom-
soorten.

Het onderzoek is nog maar net uit de startblok-
ken. Toch kan Van der Velde al een voorzichtige 
voorspelling doen over wat we ervan zullen 
leren. ‘Ik verwacht dat we in de strijd tegen hit-
testress een enorme variëteit aan bomen tot 
onze beschikking zullen hebben, waarmee we 
op specifieke locaties specifieke koelende effec-
ten kunnen sorteren. Het gaat er vooral om 
dat we de juiste keuzes leren maken. We moe-
ten meer weten over de eigenschappen van 
bomen en creatiever met die kennis omgaan.’

Hiaat
Het koelend vermogen van verschillende 
bomen is volgens Van der Velde een hiaat in 
onze kennis. ‘De kennis daarover is nog heel 
generiek. Bomen zijn in de landschapsarchi-
tectuur nog steeds bolletjes op stokjes in een 
maquette. We weten dat zo’n lolly 10 tot 25 
graden verschil veroorzaakt op de bodem en 1 
tot 5 graden in de luchttemperatuur.’
De wetenschapper neemt daar geen genoegen 
mee. Hij weet dat de ene boom de andere 
niet is en wil de koelende eigenschappen van 
de verschillende soorten in kaart brengen. 

Daarvoor is Van der Velde, net als zijn Britse col-
lega Watkins, druk met data in de weer.

Analyseren
Maar ook zijn onderzoek houdt niet op bij het 
verzamelen, verrijken en beschikbaar maken 
van data. Net als Watkins gaat ook Van der 
Velde zijn data nauwgezet analyseren. ‘Veel 
interessanter dan de verschillen tussen boom-
soorten vind ik namelijk de specifieke eigen-
schappen die al die verschillende koelende 
eigenschappen veroorzaken.’

Ook het werk van Van der Velde staat op de 
schouders van eerder onderzoek. In de jaren 
zeventig ontwikkelden bosbouwers in een 
aantal subtropische gebieden 24 architectuur-
modellen voor tropische bomen. ‘Ik wil daarop 
voortbouwen door soortgelijk onderzoek toe te 
passen op Europese bomen.’

Boomarchitectuurmodel
Toch gaat de vergelijking niet helemaal op. 
Waar de voorgangers van de Nederlandse 
bomenprofessor vooral onderzoek deden naar 
de wijze waarop boomsoorten reageren op 
licht, om zo iets te kunnen zeggen over de 
vorm, doet Van der Velde precies het omge-
keerde. ‘Ik wil weten wat voor schaduweffecten 
die verschillende vormen creëren en dan de 
koelende eigenschappen van die schaduwvor-
men in kaart brengen. Als ontwerper kun je 
daarmee een boomarchitectuurmodel afstem-
men op een bepaald koelend effect dat je wilt 
bereiken in een omgeving.’

Dat resultaat zal Watkins als muziek in de oren 
klinken. Wat hem betreft, ligt er echter nog wel 
een flinke uitdaging wat betreft het integreren 
van kennis en tools in de keten van kweker 
tot afnemer. ‘Technologie heeft het mogelijk 
gemaakt om informatie sneller en efficiënter 
beschikbaar te maken. Maar de afnemers van 
planten gebruiken technologie nog veel te 
vaak om snelle antwoorden te krijgen, niet om 
de beste antwoorden te krijgen. We moeten 
nu zorgen dat afnemers de juiste vragen stel-
len aan de beschikbare data; de afnemer van 
planten moet beter specificeren wat hij precies 
nodig heeft. De sector volgt dan vanzelf. Ik 
denk dat we de randvoorwaarden om aan die 
vraag te kunnen voldoen al heel aardig op orde 
hebben.’

Harry Watkins

Universitair docent plantecologie, 
University of Sheffield

'We willen eigen-
lijk zo precies 
mogelijk kunnen 
voorspellen wat 
een boom gaat 
doen op een  
bepaalde plek'

Roeland Lelieveld

Cultuurtechnisch toezichthouder,  
Gemeente Den Haag 

‘We integreren 
voedsel productie 
heel bewust in  
ons herbebossings-
project’

Be social 
Scan of ga naar:  

www.boomzorg.nl/article/29956/climate-
trees-symposium-in-het-licht-van-data-en-
automatisering
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Eerst even wat open deuren. Ons klimaat ver-
andert en boombeheer en groenbeleid veran-
deren mee. Bas Colen, verantwoordelijk voor 
het groenbeleid bij de gemeente Overbetuwe, 
en boombeheerder Martijn Stip leggen uit dat 
dit proces in een gemeentelijke organisatie 
net iets ingewikkelder is dan het omzetten 
van wat knoppen. Dit soort transities is in een 
gemeente altijd onderhevig aan een geformu-
leerd beleid. En in dit geval is vooral de nieuwe 
Omgevingswet van belang. In deze wet, die 
in 2021 van kracht wordt, is onder andere een 
aantal tools opgenomen om klimaatadaptie 
beter te integreren in het publieke domein. In 
de hoofdplaats Elst durven ze van zichzelf te 
zeggen dat ze op dit gebied ver vooruitlopen 
in vergelijking met gemeentes in de omgeving. 
Als een van de weinige zijn ze ook al bezig met 
het in kaart brengen van hittestress.

Colen en Stip kijken een beetje teleurgesteld 
als ik uitleg dat het artikel niet gaat over het 
juridische kader waarin ambtenaren moeten 
opereren, maar over de praktijk en het toepas-
sen van bomen. Beiden leggen uit dat er ook 
op dat gebied in Elst het nodige te vertellen 
is. Tussen de regels is duidelijk te merken dat 
het in Elst vooral om een goed klimaat voor 
bomen gaat. Natuurlijk is sortiment belangrijk 
en ook daar hebben Stip en Colen een visie 
op, maar belangrijker is het inrichten van een 
goede plantplaats, zowel ondergronds als 
bovengronds. Op dit gebied heeft de gemeente 
Overbetuwe wel het nodige te melden, bijvoor-
beeld over de herinrichting van het Europaplein 
in Elst, op loopafstand van het gemeentehuis. 
Voor dit plein is Platanus x hispanica ‘Tremonia’ 
gebruikt. Deze Spaanse oftewel gewone pla-
taan wordt op veel lijstjes van klimaatbomen 

Vakblad Boomzorg organiseert met collega-

vakblad Boom In Business een symposium over 

klimaatbomen. De vraag is dan: hoe leeft dit 

thema eigenlijk bij beheerders? En nog belang-

rijker: gaat het om klimaatbomen of een goed 

klimaat voor bomen? Hoofdredacteur Hein van 

Iersel interviewt Martijn Stip en Bas Colen van 

de gemeente Overbetuwe.

Auteur: Hein van Iersel

Gaat het om klimaatbomen of 
een goed klimaat voor bomen?
Overbetuwe bouwt op eigen manier kennis op over toepassing van bomen in de stad
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genoemd en is bovengemiddeld goed op het 
gebied van droogteresistentie, maar kan ook 
enige tijd met zijn wortels in het water staan. 
Hoe dan ook, deze boom heeft het goed 
gedaan. Ik spreek Colen en Stip aan het begin 
van het groeiseizoen. Beide heren kunnen dus 
nog weinig zeggen over de groei die de plata-
nen in 2019 gaan maken. Aan de voorwaarden 
is in ieder geval voldaan. Iedere plataan – maar 
dat geldt ook voor alle andere bomen die in 
Overbetuwe geplant worden – heeft minimaal 
25 kuub goed substraat meegekregen.

Amberbomen
Een ander project waar Colen en Stip trots op 
zijn, is de aanplant van Liquidamber styraciflua 
‘Worplesdon’ in de hoofdstraat van het dorp 
Elst. Colen en Stip nemen me mee daarnaartoe. 
De overgrote meerderheid van deze bomen is 

CLIMATE TREES
2 min. leestijd

Bas Colen
Boombeheerder, 
Gemeente Overbetuwe

Het belangrijkste is dat je  
niet uit een boekje bestelt,  
maar de soorten echt kent
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Martijn Stip Groenbeleid, Gemeente Overbetuwe

geleverd door Ebben en het zijn echt beauty’s. 
Bas Colen: ‘Het belangrijkste is dat je niet uit 
een boekje bestelt, maar de soorten echt 
kent en weet hoe ze zich gedragen onder de 
omstandigheden in jouw gemeente. Je moet 
een aantal referentieprojecten opbouwen.’ Bij 
de gemeente Overbetuwe is de kennis van 
bomen goed geborgd. Dat laat Colen zien door 
me mee te nemen naar zijn ‘eigen’ arboretum, 
een park waarin meer dan honderd verschil-
lende bomen zijn geplant.

Be social 
Scan of ga naar:  

www.boomzorg.nl/article/29953/gaat-het-
om-klimaatbomen-of-een-goed-klimaat-voor-
bomen

Natuurlijk is  
sortiment  
belangrijk, maar 
belangrijker is het 
inrichten van een 
goede plantplaats



3/201926

Van den Brandhof stelde in BIB 2 dat hij het 
fijn zou vinden als het thema ‘leveranciers 
en gebruikers’ dit jaar aandacht krijgt tijdens 
Climate Trees: ‘Daarmee bedoel ik dat er al in 
een vroeg stadium contact is tussen leveran-
ciers en gebruikers, zodat kwekers weten wat 
ze moeten gaan telen voor de toekomst. Door 

contact in een vroeg stadium vermeerdert 
de kennis bij zowel de kweker als de afne-
mer. Denk daarbij aan de vaststelling dat een 
bepaalde boom goed tegen droogte, hitte en 
waterpieken kan, waardoor deze zich in een 
toekomstig klimaat goed staande kan houden.’ 
Een shortlist van klimaatresistente bomen zou 

een begin kunnen zijn om het thema Climate 
Trees wat concreter en doelgerichter te maken, 
zei hij. De shortlist bleef bij de meeste kwekers 
niet beperkt tot tien exemplaren.

‘Kwekers en afnemers moeten in een vroeg sta-

dium overleggen over de toekomstige klimaat-

boom.’ Dat was de boodschap van Jan van den 

Brandhof, voorzitter van Boomteeltstudieclub 

Opheusden, in het vorige nummer van Boom 

in Business. ‘Slechts een selecte groep bomen 

is bestand tegen hete zomers zoals in 2018 en 

kan deze droogte en hitte zonder schade ver-

dragen. Daarover moet eenduidigheid ontstaan 

voor de toekomst.’ Dus legde Boom in Business 

de founding fathers van Climate Trees de vraag 

voor: hoe ziet jouw top 10 eruit van bomen die 

bestand zijn tegen klimaatverandering? Zes 

experts legden ons hun lijstje met favorieten 

voor.

Auteur: Guus van RijswijckTop tien  
Climate Trees
'Belangrijk dat er meer soorten per straat geplant kunnen worden'

‘Uiteindelijk gaat het om de juiste, gezon-
de boom op de juiste plaats’
‘Eigenlijk zou je om te beginnen een korte 
lijst moeten opstellen van vijftien tot twintig 
soorten en cultivars waarop je de focus legt’, 
stelde Jan van den Brandhof in BIB 2. ‘Bomen 
waarvan je zeker weet dat ze wat betreft kli-
maatverandering goed getest zijn. Daarmee 
bedoel ik dat ze onder meer tegen stress, 
tegen zeer hevige regenbuien en tegen lang-
durige droogte en hitte bestand zijn. Maar ik 
denk ook aan bomen die bestand zijn tegen 

grote temperatuurverschillen, van + 40 gra-
den tot -25 graden Celsius. En aan bomen die 
tegen korte, hevige regenval bestand zijn, 
wanneer de grond te lang nat blijft omdat 
niet al het water op tijd weg kan. Dat is een 
van de mogelijke problemen in de toekomst. 
Als het water in een kwekerij in de zomer 
wekenlang niet kan afvloeien, krijg je wortel-
rot en andere schade.

Ziekteresistentie
Van den Brandhof wees ook op het belang 

van aandacht voor ziekteresistentie. ‘Door de 
klimaatverandering krijgen we ook meer en 
andere ziekten en plagen. Klimaat- en ziekte-
resistentie moeten hand in hand gaan. Door 
middel van resistentieveredeling kunnen we 
onderzoeken welke boom geschikt is voor het 
klimaat in 2050. Ik zou graag zien dat bomen 
die nu geplant worden het in 2050 nog 
goed naar hun zin hebben, en dat wij of ons 
nageslacht er dan ook van kunnen genieten. 
Het gaat uiteindelijk allemaal om de juiste, 
gezonde boom op de juiste plaats.’
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Jan van den Brandhof Voorzitter van Boomteeltstudieclub Opheusden

Wouter Mauritz Combinatie Mauritz

TOP 15 KLIMAATRESISTENTE BOMEN

TOP 20 KLIMAATRESISTENTE BOMEN

Van den Brandhof geeft een top 15.  
‘De top 10 of 15 kan voor iedereen 
anders zijn. Het blijft subjectief. Dat 
zagen we ook bij Climate Trees in 
2018.’

‘Een top 10 maken is niet te 
doen; er zijn zoveel soorten op de 
markt’, stelt Wouter Mauritz van 
Combinatie Mauritz. ‘Wij kweken 
alleen al 600 soorten. Uiteraard 
kunnen deze niet overal in Europa 
aangeplant worden vanwege 
hardheid, maar dit zorgt wel voor 
biodiversiteit. Heel belangrijk 
is dat er meerdere soorten per 

straat, laan of wijk aangeplant 
worden. Nu gebeurt het soms dat 
de bomen te groot worden en als 
er dan gekapt wordt, is de straat 
kaal. Waarom dan niet meerdere 
soorten planten, bloksgewijs of 
door elkaar? Als die te groot wor-
den of uitvallen, herplant je alleen 
die paar bomen. Daardoor blijft 
het voortaan altijd groen in de 

straat, en dat is wat iedereen wil. 
En wellicht is deze werkwijze ook 
nog goedkoper’, stelt hij.
‘Hieronder een aantal soorten 
waarvan we weten dat die zo 
goed als overal aangeplant kun-
nen worden en die ook in gro-
tere getallen gekweekt worden. 
Uiteraard kan deze lijst veel lan-
ger gemaakt worden.’

Acer campestre ‘Elsrijk’  Kan goed tegen droogte en hitte.  
    Goede bijenboom, vroeg in het voorjaar.
Acer x freemanii ‘Jeffersred’ Autumn Blaze Kan tegen warmte en droogte. Zeer opvallende herfstkleur.
Acer platanoides ‘Mauritz Upright’ Nieuwe boom met opgaande, zeer smalle kroon.  
    Groeit ook op drogere gronden.
Acer x zoeschense ‘Annae’  Zeer geschikt voor armere, droge gronden.  
    Kan goed tegen droogte en hitte.
Carpinus betulus ‘Lucas’  Verdraagt warmte goed en kan droge perioden goed doorstaan.
Fraxinus ornus ‘Louisa Lady’  Kan zeer goed tegen droogte en hitte. Goede bijenplant.  
    Tot nu toe nog niet gevoelig voor essentaksterfte.
Heptacodium miconioides  Kan goed tegen droogte. Bloeit bijzonder laat (augustus/september).  
    Waardevolle bijenplant.
Ostrya carpinifolia   Groeit goed op droge, warme plaatsen.
Pinus sylvestris   Goed bestand tegen droogte en warmte.  
    Kan ook goed tegen hoge grondwaterstand, mits niet langdurig.
Quercus frainetto ‘Trump’  Goed groeiende boom. Goed bestand tegen droogte.  
    In verband met uitgestelde onverenigbaarheid enten op  
    Quercus cerris of Quercus frainetto.
Styphnolobium japonicum ‘Regent’ Kan goed tegen perioden van droogte en hitte.  
    Groeit ook op arme, zeer warme plaatsen.
    Goede bijenboom. Bloeit laat (juli/augustus).
Sorbus latifolia ‘Henk Vink’  Goede groeier. Verdraagt warmte en hitte goed.
Tilia cordata ‘Greenspire’  Verdraagt droogte en hitte. Goede bijenplant.
Tilia mongolica ‘Buda’  Gedijt nog goed op droge plaatsen. Kan goed tegen hitte.
Ulmus ‘Lobel’   Kan goed tegen droogte. Goed bestand tegen zeewind.

Acer campestre
Acer campestre ‘Elsrijk’
Acer platanoides Cleveland
acer platanoides ‘Fairview’
acer platanoides ‘Royal Red’
Acer ‘Pacific Sunset’
Acer platanoides ‘Mauritz Upright’®

Carpinus betulus
Fagus sylvatica
Fagus sylvatica ‘Purpurea’
Fraxinus ornus ‘Obelisk’
Ginkgo biloba
Tilia cordata ‘Greenspire’
Tilia cordata ‘Rancho’

Tilia cordata ‘Böhlje’
Tilia mongolica ‘Buda’
Tilia platyphyllos ‘Rubra’
Tilia platyphyllos ‘Örebro’
Ulmus ‘Lobel’
Ulmus ‘Columella’

Tilia cordata ‘Greenspire’

Acer-pacific-sunset 
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Acer x freemanii ‘Autumn Blaze’ (‘Jeffersred’)
Dit is een uitstekend voorbeeld van een boom 
die echt klaar is voor de toekomst. ‘Jeffersred’ 
is een gezonde boom die kan groeien tot 
ongeveer 15 meter hoogte met een regelma-
tige, brede, piramidale kroon. De boom doet 
ook zijn naam eer aan. De rode bladsteeltjes 
van ‘Jeffersred’, grijsachtig eronder, worden in 
de herfst oranjerood tot intens rood en het 
blad behoudt deze kleur nog lang, totdat het 
valt. Een perfecte boom gezien het feit dat 
de seizoenen tegenwoordig zo kunnen fluc-
tueren. Acer x freemanii ‘Autumn Blaze’ is ook 
veel minder veeleisend dan Acer rubrum met 
betrekking tot de grond en zal zelfs gedijen in 
zwaardere kleigronden.

Alnus spaethii ‘Spaeth’
‘Spaeth’ is een zeer gewaardeerde els die we 
graag in projecten gebruiken, omdat hij de 
winter goed kan weerstaan   en vroeg in de 
lente bloeit. De roestige gele katjes verschij-
nen vaak voor het einde van januari. ‘Spaeth’ 

is ook een krachtige groeier. Een ander voor-
deel van deze els is dat hij niet veeleisend is 
wat de grond betreft en zelfs bestand is tegen 
strooizout. Je kunt deze boom bijna overal 
neerzetten.

Celtis australis
Deze bescheiden boom is perfect voor een 
laan of straat. Hoewel hij in Noord-Europa 
niet veel wordt gebruikt, zien we bij Volentis 
veel potentieel in australis, vooral omdat de 
boom hittebestendig is en niet zo gevoelig 
voor luchtvervuiling. Vooral wanneer hij 
ouder is, ontwikkelt deze prachtige Celtis- of 
netelboom een parapluvormige kroon, waar-
door een mooie afbeelding in het landschap 
ontstaat.

Fraxinus pennsylvanica ‘Summit’
Deze Fraxinus is bijna volledig bestand tegen 
essentaksterfte. Wat hem zo veelbelovend 
maakt, is dat hij zowel in de straat als in het 
park kan worden gebruikt en ideaal is voor 

droge grond, zolang deze maar vruchtbaar is. 
Door het goed vertakte wortelsysteem is de 
boom goed verankerd en wordt ‘Summit’ in 
het najaar prachtig geel. Het is echt een boom 
die gedijt in de stad!

Zelkova serrata ‘Green Vase’ (‘Flekova’)
Een goed voorbeeld van een veelbelovende 
boomvariëteit. ‘Flekova’ heeft een prachtige 
bronzen tot oranjegele herfstkleur. Deze 
boom groeit smaller dan andere variëteiten, 
waardoor het een ideale boom is om een   
laan mee te beplanten. Hoewel de boom tot 
de familie Ulmaceae behoort, is hij resistent 
tegen iepziekte.

Gerard van de Bijl Boomkwekerij J.D. van de Bijl

Harm Willemsen Volentis

TOP 9 KLIMAATRESISTENTE BOMEN

TOP 9 KLIMAATRESISTENTE BOMEN

‘De volgende bomen kunnen allemaal uitste-
kend tegen langdurende periodes van stress 
door droogte of extreme hitte, veel  water 
of juist vorst. We moeten niet vergeten dat 
het hier ook 15 graden kan vriezen. Ik zou 

ook een lijst kunnen samenstellen met tien 
andere bomen die misschien beter tegen de 
extremen kunnen, die dus voldoen aan de 
eisen waaraan een klimaatboom zou moeten 
voldoen. Maar ik vind het belangrijk dat een 

boom mooi is of een eigen karakter heeft.  
Ik geloof er niet in dat er hier over 30 jaar 
alleen nog maar Celtis, Cercis en palmen 
 zullen groeien.’

‘Wij houden van ontwikkeling bij Volentis’, aldus Harm Willemsen. ‘Wij houden ervan de trends 
en tendensen te volgen die ons eigen domein beïnvloeden, maar we bekijken ook voortdu-
rend hoe we dat domein met de juiste bomen kunnen uitbreiden. Wanneer kan een boom 
worden beschouwd als “geschikt” of “veelbelovend”? We hebben een lijst van vijf zeer veel-
belovende bomen samengesteld, die klaar zijn voor de toekomst. Het gaat om bomen met 
bepaalde kenmerken die op korte of lange termijn van belang kunnen zijn.’

Acer Pacific ‘Sunset’
Ostrya carpinifolia
Pinus
Gleditsia

Styphnolobium japonicum ‘Regent’
Parrotia persica
Acer x freemanii ‘Autum Blaze’
Zelkova

Acer campestre
Koelreuteria

Acer x freemanii ‘Autumn Blaze’
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CLIMATE TREES

Cor Huibers Batouwe

Dick Huibers Huverba

TOP 9 KLIMAATRESISTENTE BOMEN

TOP 11 KLIMAATRESISTENTE BOMEN

‘Mijn top 10 van soorten die  
redelijk tot goed bestand zijn 
tegen klimaatveranderingen is op 
twee manieren tot stand gekomen. 
Deels op grond van proeven van 
het Bayerische Landesanstalt für 
Weinbau und Gartenbau, vervat in 
de brochure “Stadtbaumarten im 
Klimawandel”, en deels door onze 
bevindingen op de productie-
percelen op onze kwekerijen.’

Acer monspessulanum   Dit is een boom die goed tegen droogte kan en veel zon verdraagt. 
     De vraag naar deze boom is in de zuidelijke landen groot.
Acer x freemanii in soorten   Deze bomen doen het goed in het huidige klimaat. Ze kunnen heel goed tegen hitte en tegen  
     kou. Krijgen nagenoeg geen ziektes en hebben een schitterende herfstkleur.
Acer campestre ‘Elsrijk’ en ‘Huibers Elegant’  Deze soorten worden veel gevraagd en doen het goed in heel Europa.  
     Het zijn mooie compacte groeiers. Ze kunnen goed tegen het huidige klimaat en er  
     zijn weinig ziektes van bekend. Vooral ‘Huibers Elegant’ komt sterk uit de bus.
Alnus glutinosa ‘Pyramidalis’   Dit is een inheems soort op eigen wortel met een zeer compacte groei.
Alnus spaethii    Deze is ziektevrij, kan goed tegen droogte en verdraagt ook vochtige grond. 
     Wordt veel gebruikt in steden als Amsterdam.
Heptacodium  miconioides   De zevenzonenboom. Geen harde groeier. Er komt geen ziekte in en hij is zeer geliefd bij de  
     bijen. Krijgt ook een mooie herfstkleur.
Liquidambar in soorten   Deze verdragen warmte goed, krijgen geen ziektes en hebben prachtige herfstkleuren.
Parrotia in soorten    Zijn geen zeer snelle groeiers. Ziektes zijn onbekend en ook weer de mooie herfstkleuren.
Ulmus ‘Lutece’ en Ulmus ‘Vada’   Zijn beide licentiesoorten op eigen wortel. Deze soorten scoorden zeer goed tegen 
     iepziekte en kunnen goed tegen wind en droogte.

Acer monspessulanum  Deze is zeer goed bestand tegen hitte en droogte 
    en goed bestand tegen vorst.
Acer x freemanii ‘Autumn Blaze’  Hoge kalktolerantie, hitte- en droogtebestendig 
    en goed bestand tegen vorst.
Alnus x spaethii    Zowel droogte- als vochtbestendig, kan aangeplant worden in  
    zeer arme grond en is zeer goed hittebestendig.
Celtis australis    Goed hittebestendig en bestand tegen extreme droogte en   
    vorst in de meeste gebieden.
Carpinus betulus   Goed hitte- en droogtebestendig en relatief goed bestand   
    tegen vorst.
Fraxinus ornus   Deze is vorst-, hitte- en droogtebestendig en bestand tegen de  
    essentaksterfte. De bloemen zijn attractief voor bijen.
Gleditsia triacanthos ‘Skyline’   Zeer goed bestand  tegen hitte, extreme droogte en armere bodem.
Liquidambar styraciflua   Zeer goed bestand tegen hitte en extreme droogte.
Sophora japonica ‘Regent’  Zeer goed bestand tegen hitte en extreme droogte 
    en bestand tegen vorst.
Ostrya carpinifolia   Deze boom is zeer goed bestand tegen hitte en droogte.   
    Bij extreme vorst herstelt Ostrya snel van lichte vorstschade.
Tilia mongolica   Verdraagt hitte en droogte zeer goed en heeft geen bladluizen.

Carpinus betulus “Lucas”Ostrya carpinifoliaAcer x freemanii ‘Autumn Blaze’

Be social 
Scan of ga naar:  

www.boomzorg.nl/article/29957/top-tien-climate-trees-belangrijk-is- 
dat-er-meer-soorten-per-straat-geplant-kunnen-worden
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De bekendste soort die we in Nederland toe-
passen, is Ailanthus altissima. De soort groeit 
snel, is bodemvaag, prefereert stenige bodems 
en houdt niet van natte bodems en schaduw-
rijke standplaatsen. Verharding wordt goed 
verdragen. De halfopen kroon en de functie als 
drachtplant in de loop van de zomer zal menig 
mens en dier bekoren. Maar wat moeten we 
doen als de boomsoort invasieve eigenschap-
pen blijkt te bezitten?

Vanaf de eerste meldingen uit 1996 is er op 
steeds meer plaatsen in het zuiden van het 
land, maar ook in meer noordelijke steden, 
sprake van een invasieve ontwikkeling. Daarom 
is de hemelboom door de NVWA op de lijst 
van invasieve exoten geplaatst. De factsheet 
vermeldt dat het gebruik van herbicide of het 
met wortel en al verwijderen van ongewenste 
hemelbomen het effectiefst zijn. Nu is de toe-
passing van herbiciden in openbaar groen al 
lange tijd niet meer toegestaan, en het tijdro-
vende met wortel en al verwijderen van onge-
wenste hemelbomen blijkt, evenals ringen of 
het afdekken met folie, onvoldoende effectief. 
Op de Deutsche Baumpflegetage van afgelo-
pen mei werd speciaal over de bestrijding van 
de hemelboom een lezing ingelast, die speci-
fiek over biologische bestrijding ging.

Zoals eerder gezegd, stelt de hemelboom 
geringe eisen aan de standplaats. Net als 
berk vind je de boom in en op muren en 
verder eigenlijk op alle onmogelijke locaties. 
Zaailingen kunnen na ontkieming in één 
groeiseizoen een hoogte van 1,8 tot 3,5 meter 
bereiken. Beschadig je het wortelgestel van een 
vitale boom, dan kun je rekenen op massieve 
opslag vanuit het wortelgestel. Uit wortelresten 
met een lengte van 1 cm kan een nieuwe boom 
uitspruiten. Wortelcontact maakt bestrijding 
zeer lastig, omdat ook bomen elkaar helpen 
door dik en dun. De uitbundige hoeveelheid 
zaad blijft tot twaalf jaar kiemkrachtig. De 
hemelboom maakt gebruik van allelopathie, 
een mechanisme waarbij de boom een sub-
stantie uitscheidt waardoor andere bomen niet 

De naam ‘klimatische hemelboom’ is een wat 

rare samenvoeging van ‘klimaatboom’ en 

‘hemelboom’. Dat het klimaat verandert, zal de 

afgelopen jaren weinig mensen zijn ontgaan. 

Een stijging van de gemiddelde temperatuur, 

minder frequente neerslag, korte maar intense 

regenbuien en een langere groeiperiode zijn de 

belangrijkste kenmerken. Als bomen zich niet 

kunnen aanpassen, zouden ze langzaam maar 

zeker kunnen verdwijnen. De hemelboom, Ai-

lanthus, is een van de geslachten die profiteert 

van de warmere perioden en geen moeite heeft 

met droogte. 

Auteur: Michiel Mol,  
senior boomtechnisch adviseur Terra Nostra
Foto's: Henry Kuppen

Klimatische hemelboom

Hemelboom nabij bloemengroothandel 

te Cuijk

De hemelboom is 
daarom door de 
NVWA op de lijst 
van invasieve exo-
ten geplaatst

De Ailanthus of hemelboom profiteert van de klimaatverandering
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ontkiemen. Door de herkomst uit Azië heeft de 
hemelboom in Europa vanuit ecologisch per-
spectief geen concurrenten en geen positie in 
een plantgemeenschap. Dat het aanraken van 
bladeren en bloemen kan leiden tot een allergi-
sche reactie, was voor mij nog onbekend.

Tijdens een achtjarig onderzoek aan het Institut 
für Forstentomologie, Forstpathologie und 
Forstschutz aan de Universität für Bodenkultur 
in Wenen is een biologische bestrijdingsme-
thode ontwikkeld. Het onderzoek richtte zich 
op de inzet van een specifieke schimmel die 
verwelkingsziekte veroorzaakt. De inspiratie 
hiervoor was een melding uit Tsjechië in 1998 
over het plotseling afsterven van een oppervlak 
hemelboom in 1997. In de VS zijn vergelijkbare 
situaties beschreven die het gevolg waren van 
een schimmelinfectie door Verticillium nonal-
falfae. Deze soort verwelkingsziekte heeft een 
beperkter aantal waardplanten dan V. Dahliae 
en V. albo-atrum subsp. Om ongewenste effec-
ten op andere bomen te voorkomen, zijn vanaf 
2013 proeven gedaan waarbij in totaal 43 ande-
re boomsoorten en planten met V. Nonalfalfae 
werden geïnfecteerd. Om het verhaal niet al te 
lang te maken: uit isolaten van V. Nonalfalfae is 
het product Ailantex® ontwikkeld.

In een vervolgstadium van het onderzoek werd 
Ailantex toegepast op de hemelboom op ver-
schillende standplaatsen en in verschillende 
levensfasen. Tevens werd onderzocht op welk 
tijdstip in het kalenderjaar de toepassing het 
effectiefst is en welke toepassingstechniek het 
beste rendeert.
Na toepassing op de massieve opkomst van de 
hemelboom stierf de groep na twee jaar geheel 

af. Na toepassing op oudere bomen in 2012 
en in de zomer van 2013 was de kroon groten-
deels transparant als gevolg van een proces 
van afsterving, waarna de boom in 2014 geheel 
afstierf.
De schimmel maakt handig gebruik van wortel-
contact, zodat ook klonale uitbreiding van de 
hemelboom kan worden aangepakt. Bij toepas-
sing op de hemelboom op zeer droge en natte 
locaties ziet men dat op natte locaties een tra-
ger effect zichtbaar is dan op droge locaties. De 
uiteindelijke mortaliteit is wel gelijk.

Over de uiteindelijke effecten van Ailantex op 
niet-hemelbomen is nog geen uitsluitsel. Het 
onderzoek op eiken, elzen en essen, populier, 
linde en 33 mediterrane boomsoorten loopt 
nog. Vooralsnog blijkt dat de geteste bomen 
tolerantie en/of resistentie hebben. Wel is er 
een verschillende uitwerking zichtbaar in het 
hout. Bij toepassing in openbaar gebied blijkt 
dat andere boomsoorten niet gevoelig zijn, 

geen symptomen vertonen van kroonsterfte.
Ailantex is onder deze merknaam beschikbaar, 
maar voor zover ik kon nagaan in Nederland 
door het Ctgb nog niet toegelaten. Ik hoop dat 
blijft hangen dat de bestrijding van invasieve 
hemelboom kan gebeuren op een biologische 
manier, eenvoudig, snel, effectief en tegen 
weinig kosten. Ook hoop ik dat niet alle bewust 
geplante hemelbomen binnen nu en gisteren 
het veld ruimen, omdat ze nu eenmaal op de 
lijst van invasieve exoten zijn opgenomen. Ook 
hemelbomen dragen bij aan het temperen van 
de effecten van klimaatverandering.

ACTUEEL

Over de uiteinde-
lijke effecten van 
Ailantex op niet-
hemelbomen  
is nog geen  
uitsluitsel

3 min. leestijd

Invasief gedrag hemelboom in parkbeplanting Maastricht

Bloesem van Ailanthus altissima

Be social 
Scan of ga naar:  

www.boomzorg.nl/article/29920/klimatische-
hemelboom
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Het examen boomverzorging bevat elk jaar een 
theoretisch gedeelte en een praktijkgedeelte. 
Aan bod komen onder meer sortiment en 
diverse simulaties, waaronder begeleidingssnoei 
en werken in bomen met behulp van klim-
technieken of met hoogwerker. Docent André 
Hillebrand van Helicon Velp neemt in Eindhoven 

het examen af met een gecommitteerde. Docent 
Corik Geurts van Helicon Eindhoven neemt op 
zijn beurt met een gecommitteerde het examen 
af in Velp. ‘Examentraining is nuttig, zodat leer-
lingen weten wat zij kunnen verwachten, zowel 
bij het examen boomverzorging als bij het ETW-
examen’, legt Geurts uit.

Examentraining
Frits Spek van Praktijkcentrum Bomen, een beken-
de in de bomenwereld, verzorgt al jaren een dag 
examentraining bij Helicon Eindhoven. Terwijl hij 
de beamer opstart, vult het klaslokaal zich lang-
zaam met de 21 studenten die hun brood willen 
gaan verdienen in de boomverzorging.

Slagingspercentage van 100 voor boomverzorgingsklas is goede opmaat  
tot ETW-examen

De afgelopen maanden hebben de studenten boomverzorging/ETW flink lopen zwoegen om zich voor te bereiden op het eindexamen boomverzorging 

op Helicon Eindhoven. Dit mbo-3-examen wordt gezien als generale repetitie voor het ETW-examen in juni. Op 13, 14 en 15 mei kregen de leerlingen 

examentraining van gastdocenten Gerrit-Jan van Prooijen, Henry Kuppen en Frits Spek. Zij namen elk een dag voor hun rekening waarop ze de theorie 

nog eens grondig doornamen, elk voor zijn eigen specialisme. Examenkoorts? Leerling Luuc Heijboer: ‘Gezonde spanning ...’

Auteur: Santi Raats

Helicon stoomt studenten  
met succes klaar:  
examenbegeleiding, Helicon-
examen, ETW-examen

De docenten op de foto met enkele van hun studenten.  

Helemaal links Frits Spek, helemaal rechts Corik Geurts. Vierde van links 

John van Veldhoven. Vijfde van links Bram van Maris.De docenten op de 

foto met enkele van hun studenten. Helemaal links Frits Spek, helemaal 

rechts Corik Geurts, vierde van links John van Veldhoven, vijfde van links 

Bram van Maris.
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Gemeentemedewerkers
Het leerlingenbestand is heel divers. John van 
Veldhoven (31) en Bart van Maris (31) werken al 
jaren in de groenvoorziening bij de gemeente 
Valkenswaard. Zij willen hun vak uitdiepen met 
deze opleiding. Van Maris: ‘We hebben veel 
nieuws geleerd op deze opleiding, zoals over 
de Wet natuurbescherming, de anatomie van 
bomen en de praktijk van het klimmen.’

Ondernemer met eigen bedrijf
Luuc Heijboer (31) komt uit het leger. Als ex-
marinier is hij fysiek behendig en klimt graag. 
Ook stroomt er ondernemersbloed door zijn 
aderen. Hij loopt nog even stage bij PvW 
Boomverzorging, maar verhuurt zichzelf daar-
naast sinds 2018 als boomverzorger binnen een 
groep zzp’ers, die gezamenlijk Zeeland en West-
Brabant bedienen. Heijboer heeft al het nodige 
geïnvesteerd: hij heeft een schuur gebouwd, 
een versnipperaar op rupsbanden gekocht en 
een heel grote houtklover aangeschaft, die over 
de weg kan. ‘Landschapsbeheer biedt redelijk 
goedkoop stammen aan. Op het kloven van 
hout zit dus een goede marge’, legt Heijboer 
uit. Hij gaat de houtklover ook verhuren. Als 
de ondernemer in de dop tijd over heeft, doet 
hij aan acquisitie voor het opbouwen van een 
eigen klantenbestand, bijvoorbeeld door het 
verspreiden van brochures op adressen waar 

hij bomen in de tuin ziet staan. ‘Wat ik leer op 
deze opleiding, is professionaliteit: op een ver-
antwoorde manier te werk te gaan. Het is in dit 
vak niet de bedoeling om bomen te “slopen”; 
je moet kunnen beoordelen of een boom kan 
blijven staan en zo ja, in welke vorm. Daarnaast 
is het belangrijk om het werk op een veilige 
manier uit te voeren. Werken als een snelle cow-
boy levert geen kwaliteit op. Ook heb ik tijdens 
de opleiding geleerd dat boomonderzoek niet 
zweverig is. Onderzoek is ergens goed voor: het 
levert nuttige kennis op.’

Leider zaagploeg bij groenaannemer
Bram Brand (22) is afkomstig uit Nieuwerkerk, 
uit de visserij. Daarin werkt hij nog steeds part-
time. ‘Ik help al vanaf jonge leeftijd in de zomer 
mee in de visserij. In de winter help ik mee met 
zagen.’ Door die zaagwerkzaamheden werd 
zijn interesse voor boom- en groenverzorging 

Frits Spek Bram Brand Luuc Heijboer in de boom

De houtklover van Heijboer

'De nadruk ligt  
op verzorgen,  
niet op slopen'

‘Ik vind de  
persoonlijke  
begeleiding bij 
deze opleiding 
goed’
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ACHTERGROND
5 min. leestijd

gewekt. Hij werkt nu dan ook parttime bij een 
groenaannemer. Hij stuurt een zaagploeg van 
acht man aan. Brand is een geboren leider, haan-
tje de voorste, met een sympathieke inborst. 
Ook is hij een man van de praktijk, waardoor hij 
tijdens de opleiding boomverzorging bij de the-
orie soms moeilijk mee kon komen. ‘Het is dat ik 
met een geblesseerde knie op bed gelegen heb 
en in die dode uurtjes in de boeken heb zitten 
neuzen’, lacht hij. ‘Anders was de theorie een 
zware pil voor me geweest. Wat ik erg goed vind 
aan deze opleiding, is de persoonlijke begelei-
ding. De docenten en begeleiders zijn hulpvaar-
dig. Zij zagen in een vroeg stadium dat ik meer 
aandacht aan mijn theorie moest besteden. Ik 
ben daarvoor speciaal op gesprek geweest. Dat 
heeft mij een duwtje in de rug gegeven. Het is 
me daarna gelukt om al mijn schoolwerk in te 
leveren.’ Hij lacht opnieuw: ‘Ik ben veranderd van 
een stugge boer in een heuse sortimentskenner!’ 

Brand vertelt over de inhoud van de opleiding: 
‘Ik kijk nu anders naar een boom. Ik kan nu de 
conditie van de boom beoordelen en beslissen 
of ik hem behoud of niet. De nadruk ligt in de 
opleiding op verzorging, niet op kappen. Daar 
komt finesse bij kijken: 3 cm ernaast zagen en 
het kan zomaar gebeuren dat je een boom flink 
verminkt. Er zit ook een verhaal achter elke 
boom; dat vind ik mooi.’

Simon Dermout Cramer (41) bekleedde verschil-
lende managementfuncties, onder meer bij een 
skatepark. ‘Banen met goede verdiensten, maar 
ik had weinig tijd voor leuke dingen. Ik heb de 
afgelopen jaren aan een schommel gewerkt die 
de boom niet beschadigt. Toen ik daarvoor veel 
in de boom hing, werd mijn liefde voor werken 
in bomen duidelijk.’ Dermout Cramer loopt stage 
bij Tree-DBZ. Hij heeft zichzelf inmiddels gebom-
bardeerd tot ‘boomprofessor’, een website 

opgericht en meegedaan aan het Nederlandse 
Klimkampioenschap, waar hij netjes in de mid-
denmoot eindigde. ‘De Helicon-docenten bren-
gen de theoretische kant van het vak op een 
levendige manier. Menigeen in de groep heeft 
een korte spanningsboog, dus dan is het een 
kunst om ieders aandacht vast te houden.’

The day after
In de week van 20 mei legden de leerlingen van de opleiding boomverzorging van Helicon Eindhoven hun eindexamen af. Examinatoren waren 
André Hillebrand en een gecommitteerde. ‘Alle 21 leerlingen die het examen hebben gedaan, zijn geslaagd’, zegt Corik Geurts trots. ‘Zij mogen zich 
nu vakbekwaam boomverzorger noemen. Alle geslaagden gaan vooralsnog door voor het ETW-examen, dat plaatsvindt in de week van 17 juni.’

Simon Dermout Cramer en Luuc Heijboer beten het spits af als eerste examenkandidaten. Wat vonden zij ervan?

Dermout Cramer

‘In het examen werd zowel theorie als praktijk behandeld, 
zoals kettingzaag- en grondmanhandelingen, simulaties 
op het gebied van bomen vellen en bomen planten en 
sortiment. Sortiment was pittig. Ik had 38 van de 45 namen 
goed; je moet er minimaal 30 goed hebben. Er zaten veel 
coniferen bij, die ik altijd wat lastig uit elkaar kan houden. 
Ook herkende ik een Alnus niet, omdat deze de kenmerkende 

elzenpropjes niet 
had. We hebben 
goede feedback 
gekregen, die ik 
absoluut meeneem 
naar het ETW-exa-
men. Ik kreeg als tip 
om niet te lang na te 
denken als ik in de 
boom zit. Ik mocht 
wat makkelijker ‘door 
de boom gaan’, dus 
iets sneller. Ik ben 
ontzettend blij dat ik 
geslaagd ben!’

Luuc Heijboer

Bij de sortimentsvragen had Heijboer 40 van de 45 goed. Het onderdeel be-
geleidingssnoei vond hij pittig. Heijboer: ‘De boom was zwaar verwaarloosd. 
De examinator zag wel dat ik al elke dag klim. Hij gaf het compliment dat ik 
rustig en gestructureerd werk, geen energie verspil aan gekke manoeuvres. 
Maar ik twijfelde een keer omdat er een dikke tak flink naar voren hing. Het 
was duidelijk dat deze eraf moest. Maar op dezelfde hoogte, meer aan de zij-
kant, hing een uitstekende tak die nog wat dikker was. Een derde tak, die een 
meter boven die twee zat, was een zuiger 
die concurreerde met de top. Ik maakte in 
mijn hoofd snel de afweging: tak aan de 
zijkant of zuiger weghalen? De examinator 
zag mij twijfelen. Hij vroeg: “Zou jij twee 
wonden op dezelfde hoogte maken?” Ik 
heb me toen snel herpakt en zei: “Nee! 
Dan zijn de wonden samen net zo groot 
als de helft van de totale stamomtrek en 
dan komt de toevoer van voedingsstoffen 
die door het cambium lopen in gevaar. Die 
dikke tak aan de zijkant pak ik de volgende 
keer.” Dat bleek het goede antwoord! Van 
deze oefening heb ik ook geleerd dat het 
lastig is om verwaarloosde bomen in één 
keer op beeld te brengen.’ 

Be social 
Scan of ga naar:  

www.boomzorg.nl/article/29926/helicon-
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Van alle groenspecialisten heeft hij waarschijn-
lijk het beste uitzicht. Ronald Snijders (37 jaar) 
brengt het grootste deel van zijn werktijd 
door terwijl hij in een klimgordel boven in een 
boom hangt. Dat is wel eens anders geweest, 
vertelt hij. ‘Ik ben van huis uit elektrotechnicus. 
Werken met hout was altijd een hobby. Ik vond 
het leuk om bij mijn ouders thuis en in het bos 
brandhout te zagen en ben gaandeweg ook 
kettingzagen gaan repareren en kettingen gaan 
slijpen.’ Drie jaar geleden besloot hij zich daar 
in te gaan specialiseren. ‘Als monteur kwam ik 
weleens bij mensen die een boom in hun tuin 
hadden staan waar ze vanaf wilden. Omdat ik 
wel wist hoe dat moest, deed ik dat er af en toe 
bij. Ik deelde visitekaartjes uit en zo ben ik aan 
veel van mijn huidige klanten gekomen.’
Als je boomzorg goed en veilig wilt doen, moet 
je goede machines aanschaffen en de nodige 
diploma’s hebben. ‘Daarom heb ik mijn baan 
opgezegd en ben ik voor mezelf begonnen als 
klimspecialist voor boomkap en stormschade.’ 
De beginselen van zijn nieuwe vak heeft 
Snijders zichzelf aangeleerd. In het Duitse Hesel 

volgde hij een privétraining voor klimmen met 
zwaar afvangen, precisievelling en hout onder 
spanning. De rest leerde hij bij Praktijkcentrum 
Bomen in Apeldoorn, een opleidingscentrum 
voor professionals in de boomzorg. ‘Daar kun 
je terecht voor allerlei opleidingen en cursus-
sen. Ik heb er onder andere diploma’s gehaald 
voor de onderdelen vellen complexe bomen, 
boomveiligheidsinspecteur en controleur en 
het certificaat om met een hoogwerker te 
mogen werken, de verplichte BHV-diploma’s en 
het voor mijn vak verplichte onderdeel reddend 
klimmen’, aldus Snijders. Inderdaad, reddend 
zwemmen, maar dan voor boomverzorgers. 
‘Stel, ik hang boven in een boom en zaag mijn 
handen eraf’, schetst Snijders een doemscena-
rio. ‘Als de brandweer er niet met een hoogwer-
ker bij kan komen – vooropgesteld dat ik nog 
zou leven tegen de tijd dat zo’n ding er is – dan 
moet er wel iemand naar boven kunnen klim-
men om mij te redden.’ Het wekt dan ook geen 
verbazing dat klimspecialisten hun werk altijd 
met zijn tweeën doen. Snijders heeft een col-
lega parttime in dienst, en daarnaast een stagi-

Toro Dingo: een multitool die nu al onmisbaar is

Ronald Snijders van Boomservice Noord had 

al een indrukwekkend arsenaal aan machines, 

maar zijn nieuwe kroonjuweel is de vorig jaar 

aangeschafte Toro Dingo TX 525D: ‘Een multi-

tool die nu al onmisbaar is.’

Auteur: Mischa Bijenhof

Professionele boomzorg  
begint op de grond
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air die binnenkort de vereiste papieren hoopt 
te hebben om Boomservice Noord te kunnen 
uitbreiden tot een driemanschap. Eventuele 
toekomstige collega’s zouden best eens kun-
nen worden opgeleid door Snijders zelf, want 
inmiddels is de Drentenaar begonnen met een 
lerarenopleiding. ‘Ik geef nu al gastlessen, maar 
ben dus straks officieel leraar boomzorg’, zegt 
Snijders. ‘Inderdaad, wel wat anders dan elek-
trotechnicus!’

Geen draaicirkel
Snijders is gespecialiseerd in klussen op plaat-
sen waar geen hoogwerker kan komen, zoals 
tuinen en andere moeilijk bereikbare plaatsen. 
Van bovenaf zaagt hij de boom in verwerkbare 
stukken. Daar komt de Toro Dingo om de hoek 
kijken. Soms letterlijk, want de machine is een 
zogenaamde skidsteer, die dankzij rupsban-

den om zijn eigen as kan draaien en dus geen 
draaicirkel heeft. Dat is een vereiste als je de 
stammen wilt afvoeren, maar niet dwars door 
de bloemperkjes wilt rijden om de werkplek 
te bereiken. ‘Ik was op zoek naar een stob-
benfrees’, zegt Snijders, die aanvankelijk losse 
freesmachines gebruikte. De Toro Dingo bood 
uitkomst. Toro-dealer Van Bergen in Haren 
regelde een demo van deze multifunctionele 
werktuigdrager, die kan worden uitgerust met 
een keur aan werktuigen, waaronder dus de 
door Snijders gewenste stobbenfrees. ‘Er zijn 
wel meer merken die zulke machines maken, 
maar de meeste zijn te log om bij mensen in de 
achtertuin te kunnen werken. De Toro Dingo 
is echt een magnifieke machine; ik ben er heel 
blij mee en kan hem nu al niet meer missen.’ 
Behalve de stobbenfrees heeft Snijders voor 
zijn Dingo ook een heftruckvork, een schepbak 

en een bomenklem aangeschaft. ‘Boomzorg is 
zwaar werk. Behalve het zagen zelf moet je het 
hout ook afvoeren. Voorheen moest ik alles ter 
plaatse klein zagen, om het daarna handmatig 
naar de weg te vervoeren waar de aanhanger 
stond. Dankzij de bomenklem kan ik nu veel 
grotere stammen naar voren rijden en daar 
inladen.’ Ook erg praktisch is het opklapbare 
bestuurdersplatform aan de achterkant van de 
machine, waarop de gebruiker desgewenst kan 
gaan staan tijdens het transport.
Een heel assortiment
Snijders is dus erg tevreden over zijn nieuwe 
gereedschap, dat hij nog verder wil uitbreiden. 
‘Toro levert een heel assortiment werktuigen. 
Ik heb nu mijn zinnen gezet op een grondfrees 
en een klepelmaaier. Het zijn investeringen die 
zich meteen uitbetalen, want ik hoef hiervoor 
nu geen losse machines meer aan te schaffen.’ 
Hij zal ze nodig hebben ook, want om werk 
zit Snijders niet verlegen. ‘Ik maak heel weinig 
reclame; de mensen die mij inhuren, willen echt 
mij hebben. Als er langs een weg een rij bomen 
gekapt of gesnoeid moet worden, dan komt 
er een bedrijf met een hoogwerker. Als er bij 
iemand achter het huis een boom scheef staat 
of er na een storm een boom is omgewaaid en 
al dan niet onder spanning staat, moet je mij 
hebben.’

ACTUEEL
4 min. leestijd

Ronald Snijders Boomservice Noord

‘De Toro Dingo  
is echt een  
magnifieke  
machine; ik kan 
hem nu al niet  
meer missen

De machine
De Toro Dingo is in verschillende varianten 
leverbaar, zowel met benzine- als diesel-
motor. Ronald Snijders van Boomservice 
Noord gebruikt de dieseluitvoering met 
rupsbanden. Die zijn met kevlar versterkt 
en dus nagenoeg onderhoudsvrij. Naast 
de door Snijders gebruikte werktuigen 
kan de Toro Dingo ook worden voorzien 
van onder andere een trilploeg, een sleu-
venvuller, een grondboor (horizontaal of 
verticaal), een harkmachine, een grond-
frees, een cultivator en een hydraulische 
sloophamer. Daarmee is de Toro Dingo 
met recht een alleskunner!

Be social 
Scan of ga naar:  

www.boomzorg.nl/article/29919/professionele-
boomzorg-begint-op-de-grond
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Het bedrijf heet Vos Groenverzorging, maar 
dat had eigenlijk Vos Boomverzorging moeten 
zijn. En dan in de goede zin van het woord: 
geen boomverzorgingsbedrijf dat alleen maar 
bomen kapt, maar een bedrijf dat het lef heeft 
opdrachten om bomen te kappen te weigeren, 
als daar in hun visie geen goede grond voor is. 
Volgens Ronnie van der Vinne, bedrijfsleider 
bij Vos, komt dat steeds vaker voor. Mensen 
installeren zonnecollectoren op hun dak. Als 
bomen dan zonlicht (en dus opbrengst) bij die 
collectoren wegnemen, moeten de bomen het 
bezuren. Van der Vinne: ‘Wat je veel ziet, is dat 
mensen een boom willen snoeien of eigenlijk 
toppen. Ze realiseren zich dan niet dat die 
boom daarop reageert door enorm te groeien 
en dat de schaduwwerking na een luttel aantal 
jaren slechter is dan voorheen.’
Dat wil natuurlijk niet zeggen dat Vos geen 
bomen kapt. Natuurlijk wel, en zo profileren ze 
zich ook op hun website, maar de hoofdtak van 
het bedrijf is eerder het planten dan het kap-
pen van bomen. Ronnie van der Vinne: ‘Vorig 
jaar hebben wij ruim meer dan duizend bomen 

geplant.’ Speciaal daarvoor heeft het bedrijf een 
van de bestelbussen met bak voorzien van een 
bomenrek. Ook kunnen bomen die voor een 
opdrachtgever geplant moeten worden, door 
de kweker bij Vos op de werf worden gelost.

Vos Groenverzorging: Ik ga niet kappen als ik zelf niet overtuigd ben.

Het is psychologisch: voor mensen uit Zuid- of 

West-Nederland is de afstand naar Drenthe veel 

groter dan voor Drentenaren naar het zuiden of 

westen. Dat is een gemiste kans, want daardoor 

mis je pareltjes van bedrijven zoals Vos Groen-

verzorging.

Auteur: Hein van Iersel

Meer dan 1000 bomen  
geplant dit jaar

De kluit 'zweeft' van 

de grond.

De beuken bleken al eerder te zijn verplant met exact 

dezelfde methode, afgaand op de overgroeide pin door 

de stam.

Ronnie van der Vinne



Historie
De naam Vos Groenverzorging heeft natuurlijk 
een geschiedenis. Het bedrijf is ongeveer twin-
tig jaar geleden gestart door Gerard Vos, als een 
breed georiënteerd hoveniersbedrijf dat ook 
schuttinkjes kon plaatsen. Gerard Vos is helaas 
een paar jaar geleden op veel te jonge leeftijd 
overleden; zijn vrouw Hillie Vos heeft het bedrijf 
zo goed mogelijk doorgezet. Omdat zij geen 
ervaring had in de sector, ging zij op zoek naar 
een goede bedrijfsleider en dat is Ronnie van 
der Vinne geworden. Van der Vinne: ‘Ik heb 
ooit nog met Gerard Vos samengewerkt en ken 

ook een aantal mensen die bij Vos werken van 
eerdere werkgevers. Ik werkte eigenlijk al niet 
meer in de sector. Ik werd af en toe weleens 
gevraagd om bij een grote groenvoorziener te 
gaan werken, maar daar lag mijn hart niet. Ik 
wilde niet werken in een heel groot bedrijf. Bij 
Vos ligt dat natuurlijk anders, omdat dat een 
relatief klein en sterk gespecialiseerd bedrijf is. 
Ik werk er nu drieënhalf jaar en dat gaat goed. 
We groeien ieder jaar weer. Onze insteek is dat 
we klanten zoveel mogelijk willen ontzorgen. 
In veel gevallen heeft de opdrachtgever niet 
voldoende specifieke kennis. Daarvoor huurt 
hij ons in. Dan wil hij zich geen zorgen maken 
over de kwaliteit. Mijn taak is het runnen van 
het bedrijf, inclusief contact met de klanten, het 
personeel etc. Hillie Vos is eindverantwoordelijk 
en verzorgt de administratie.’

Planten-plus
Vos is dus sterk in planten, maar steeds vaker 
wordt het bedrijf gevraagd om ook bomen 
te verplanten. Dat zijn klussen waarvoor alles 
uit de kast moet worden gehaald. Een recent 
bijvoorbeeld: het verplanten van een beuk in 
Hoogezand. Van der Vinne: ‘Ik werd door de 
gemeente gevraagd om te komen kijken. Er 
moet een weg verlegd worden en er stond 
een groepje beuken in de weg. Die zouden 
gekapt moeten worden. Ik kwam toen met 
het idee: waarom verplanten we die bomen 
niet? Zo gezegd, zo gedaan: afgelopen april 

hebben we dat werk uitgevoerd; van de vijf 
beuken hebben we er twee verplant. De bomen 
werden omgegraven en met een torenkraan 
ongeveer 10 tot 15 m verder geplaatst. Daar 
hadden we een goede groeiplaats ingericht. 
We tilden de bomen op aan twee pinnen die 
we door de stam hadden geboord. De gaten 
waren iets boven elkaar geboord. Daaraan 
werd de kabel van de kraan bevestigd. We 
hadden wel een starre verbinding tussen de 
twee pinnen gemaakt, zodat we zeker wisten 
dat de druk goed verdeeld werd. Het com-
plete gewicht hing wel aan de stam, dus dat 
moest goed gebeuren. We hadden natuurlijk 
ook andere methodes kunnen gebruiken, 
zoals een Newton-frame, maar we hadden het 
vertrouwen dat dit zou werken, en dat is juist 
gebleken.’

Diameter van 6 m
Na rondgraven bleek dat de kluit stabiel was. 
Hij kon zonder veel extra werk overgetild wor-
den en hoefde alleen ingepakt te worden in 
folie om uitdrogen tegen te gaan. Maar eerst 
werd de kluit nog met een zware tirforkabel 
op een diepte van 1,40 m onder het maaiveld 
doorgesneden. Veel hoger hoefde de kluit niet 
zijn; hij zou dan te zwaar worden. Daarnaast zit 
het grondwater ongeveer op die diepte en zijn 
er dus amper meer wortels te bekennen.

Voor het tillen werd een 30 tons-torenkraan 

ACTUEEL
4 min. leestijd

Eerste aanzet om de beuken rond te graven

Torenkraan

'We hadden  
natuurlijk ook  
andere methodes 
kunnen gebruiken, 
maar we hadden 
het vertrouwen 
dat dit zou  
werken, en dat is 
juist gebleken'
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ACTUEEL

ingehuurd. Van der Vinne: ‘Dat was wel even 
spannend, want we wisten niet exact hoe 
zwaar onze kluit was. We voerden het tilvermo-
gen van de kraan langzaam met 5000 kg per 
keer op en wachtten daarna steeds een paar 
minuten, totdat deze mooi ging zweven. Het 
uiteindelijke gewicht bleek 32.870 kg. Niet het 
maximum van de kraan, maar wel dicht daarbij.’

De cruciale en zeer Nederlandse vraag aan Van 
der Vinne: ‘Wat kost dat nu, het verplanten van 
twee bomen?’ Van der Vinne twijfelt even of hij 
dat wil vertellen, maar noemt dan het bedrag: 
€ 12.000 voor de twee beuken. Inclusief de 

nazorg. Dat valt toch alles mee, zeg ik. ’Tja, dat 
klopt’, zegt de bedrijfsleider. ‘Maar ik heb ook 
geprobeerd een scherpe prijs neer te zetten 
voor de opdrachtgever. Het belangrijkste is dat 
de klant gelukkig is en dat wij trots zijn op het 
resultaat.’

Montage van de hijsvoorziening aan de boom

De rondgegraven kluit, met een diameter van 6 m en 

32 ton zwaar

'Het belangrijkste is 
dat de klant  
gelukkig is en dat wij trots zijn  
op het resultaat'

Be social 
Scan of ga naar:  

www.boomzorg.nl/article/29931/meer-dan-
1000-bomen-geplant-dit-jaar
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Het geweldige geslacht Liriodendron was al ver 
voor de mensheid op aarde. Fossiele resten 
en printen van de kenmerkende bladeren in 
gesteente tonen aan dat de bomen al voor-
kwamen in het Krijt, een geologisch tijdperk 
dat duurde van ongeveer 145 tot 66 miljoen 
jaar voor de jaartelling. Veel nieuw leven liet 
zich voor het eerst zien tijdens het vroege Krijt. 
Er ontstonden zaadplanten, waarvan de plan-
teneters onder de dinosaurussen graag aten. 
Species van zaadplanten zoals het geslacht 
Liriodendron bestaan vandaag de dag nog 
steeds. Niet alleen nieuwe plantensoorten  
lieten zich voor het eerst zien; naast de enorme 
dinosaurussen van die tijd ontstonden ook veel 
nieuwe zoogdieren. Veel insecten en vogel-
soorten met veren kwamen in dit tijdperk op 

de wereld. Het leven op aarde kreeg het zwaar 
te verduren tijden het einde van het Krijt. De 
mogelijke inslag van een enorme meteoriet 
ontregelde de natuur gigantisch, verschoof 
continenten en zorgde ervoor dat de dinosau-
russen en andere gigantische dieren, maar ook 
kleinere land- en zeedieren voorgoed van de 
aarde verdwenen. Door de weersveranderingen 
veranderde de vegetatie ook onvoorstelbaar. 
Liriodendron hield zich staande op twee locaties 
op aarde, waarover later meer.

Kenmerken
De geslachtsnaam Liriodendron is afgeleid van 
het Griekse leirion (lelie) en dendron (boom).  
De Nederlandse naam is bij u bekend en dus 
hoeft uw schrijver daar verder niets aan toe te  

voegen. Er zijn slechts twee soorten te  
onderscheiden binnen het geslacht, te weten 
tulipifera (tulpen dragend) en de soort  
chinensis (in China voorkomend). Het zijn oer-
oude bomen, die, zoals gezegd, al voorkwamen 
in het Krijt. Je kunt er gevoeglijk van uitgaan 
dat er enorme dinosaurussen aan gevreten 
hebben. Het zijn ook zeer primitieve planten in 
bloemopbouw. Daarover later meer.

Species van het geslacht zijn grote tot zeer 
grote bladverliezende bomen met machtige 
koepelvormige kronen en een kaarsrechte cen-
tral leader. Het zijn gigantische bomen, waarbij 
de Amerikaan de Chinees verslaat, zowel wat 
betreft hoogte als breedte van de kroon. In 
het Appalachengebergte staan exemplaren 

Bomen kunnen mensen misschien beter verbinden dan mensen dat zelf kunnen. Neem bijvoor-

beeld de tulpenboom of Liriodendron. Een Amerikaan met een paar interessante Chinese neven en 

een oer-hollandse naam.

Auteur: Jan P. Mauritz VRT

Liriodendron of  
tulpenboom:  
Een amerikaan  
met een oer-Neder-
landse naam

Liriodendron tulipifera 'Fastigiatum '

Een echte krachtpatser met betoverend mooie bloemen

Inleiding
Binnen de systematische indeling van 
het Regnum Vegetabile – het Plantenrijk – 
behoort het geslacht Liriodendron tot de 
hoofdafdeling Phanerogamae(de zichtbaar 
bloeiende planten), daarbinnen tot de 
afdeling Magnoliophyta, daarin tot de klas-
se Magnoliopsida, ingedeeld in de onder-
klasse Magnoliidae, met daarin de orde 
van de Magnoliales, en daarbinnen tot de 
familie van de Magnoliaceae. Deze kleine 
familie heeft weer twee onderfamilies, 
waarbij het geslacht Liriodendron behoort 
tot de onderfamilie Liriodendroideae.  
Zo, waarde vrienden van dit feuilleton, de 
toon is weer gezet! Magnoliaceae is een 
heel kleine familie, bestaande uit slechts 
twee geslachten. Naast Liriodendron is dat 
de welbekende Magnolia.
Hé, hé JP, eindelijk is het een keer simpel 
voor de meeste lezers van dit feuilleton. 
Dat heeft lang geduurd zeg. Komt vast 
door mijn vriendelijke en aimabele instel-
ling, grap ik maar flauwtjes terug.
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die meer dan 80 m hoog zijn; joppers, dus. 
Met name de bladeren en bloemopbouw van 
Liriodendron zijn heel bijzonder en heel primi-
tief, vandaar dat uw schrijver met de bloeiwijze 
begint. ‘Nu even bij de les blijven, vrienden 
anders wordt het niks’
De eenhuizige en tweeslachtige bloemen (ik 
leg het niet meer uit!) verschijnen van mei tot 
diep in juli, afhankelijk van de soort met grote 
eindstandige, opstaande tulpvormige bloemen 
van 4 tot 5 cm lang en bij volle bloei ca. 6 cm 
breed. Er zijn drie lichtgroene terugbuigende 
sepalen (kelkbladeren) en zes opwaarts gerich-
te, aan de buitenkant groen tot groengele 
petalen (kroonbladeren), die aan de binnen-
zijde geel tot groen met oranje-gele streperige 
vlekken hebben. De bloemen verschijnen bij de 
soort pas op vijftien à twintigjarige leeftijd, in 
de eerste jaren ook nog eens zeer spaarzaam. 
De makker bouwt de spanning langzaam op. 
Het duurt jaren voordat de bloei als uitbundig 
kan worden omschreven. De bloem bevat talrij-
ke meeldraden en vruchtbeginsels, die spiraals-
gewijs rondom een centrale spil of gynaeceum 
gerangschikt zijn.
‘Heb je weer wat gevonden, hoor ik u op de 
achtergrond denken. Je kan het niet laten hé, 
JP? Nee vrienden, u leest tenslotte het feuil-
leton voor kennis vergaring en dan is dit een 
mooie opdracht aan u allen in het kader van 
zelfstudie!’
Door de lichte kleuren valt de bloem weinig op 
tussen het heldergroene blad. De ware schoon-
heid wordt ervaren als men van bovenaf de 
bloemkelk in kijkt. Dat is wat lastig, omdat deze 
bloemen zich hoog in de kroon van deze jop-
per ophouden.
De vruchten verschijnen in oktober. Het zijn 
kegelvormige, rechtopstaande vruchten van 7 
tot 9 cm lang en 2 tot 3 cm breed. Deze ‘kegel’ 
wordt gevormd door een grote verzameling 
gevleugelde nootvruchtjes, die spiraalsgewijs 

op de spilvormig uitgegroeide stamperdrager 
staan. De talrijke gevleugelde vruchtjes zijn 
aan de bovenzijde ca. 12 mm lang en aan de 
onderzijde wel 30 mm lang. Elke samara – zo 
heet zo’n vruchtvleugel officieel – draagt twee 
vierhoekige nootjes. Deze samara’s lossen zich 
in de vroege winter en vallen dan af, waarbij 
ze door de wind verspreid worden. De kale 
centrale as blijft nog lang op de tak staan. Het 
zaad heeft een zeer laag kiemingspercentage 
en onder optimale omstandigheden kiemt het 
zaad in het tweede voorjaar.
Het tweede bijzondere morfologische kenmerk 
is de bladvorm. Bij de Chinees is het blad groter 
dan bij de Amerikaan. De species heeft een 
verspreide bladstand, met een zeer typische, 
herkenbare en unieke bladvorm. Het blad heeft 
doorgaans vier lobben, waarvan de onderste 
twee duidelijk zijn en de bovenste twee vager, 
met een min of meer verzonken bladtop. Het 
lijkt er sterk op dat de bladtop er vrij slordig 
afgeknipt is. De bladrand is gaafrandig en de 
bladlobben hebben een stompe punt. Het 
blad is zeer variabel van grootte, van 4 tot 24 
cm lang en ongeveer 4 tot 22 cm breed. Bij het 
ontluiken van de grote bladknoppen ontstaan 
twee grote en vlezige geelgroene steunblaad-
jes, die het ontluikende, over de hoofdnerf 
gevouwen blad omsluiten. Deze steunblaadjes 
vallen na de volledige bladontwikkeling laat af 
en laten een ringvormig litteken op de twijg 
achter. De bladsteel is 5 tot 12 cm lang en 
groen van kleur. Het blad heeft vijf tot zeven 
paar zijnerven, die de bladrand vaak niet raken. 
Het blad is fris glanzend helgroen van kleur, tot 
blauwig lichtgroen aan de onderzijde en op de 
nerven dicht behaard. De prachtige lichtgele 
herfstkleur is fenomenaal.

De kroonvorm is in de jeugdfase vrij smal, later 
meer eivormig of kegelvormig. Op oudere 
leeftijd wordt de geweldige, breed spreidende, 

ronde en meer open koepelvormige kroon 
gevormd, met laag in de kroon overhangende 
takken. En dit alles aan een kaarsrechte door-
gaande stam. De Amerikaan wordt vele malen 
groter dan de Chinees; zie het hoofdstuk 
sortiment. De stam en de gesteltakken van de 
imposante makkers zijn in de jeugdfase grijzig 
en glad, later grijzig en netvormig gegroefd 
met regelmatige schorsplaatjes. Op oudere 
leeftijd worden de dikke kurkachtige schorslijs-
ten gevormd. Schitterend! Eenmaal onder ogen 
gehad, vergeet je deze schorsstructuren nooit 
meer. De boom vormt eigenlijk vanzelfsprekend 
een geweldig sterk en uitgebreid wortelgestel 
rondom de enorme diepgaande penwortel. 
Zo’n penwortel wordt na vijftien tot twintig jaar 
ook gevormd bij jonge bomen op hun defini-
tieve standplaats. Een redelijk grote en gezonde 
tulpenboom waait niet om – nooit!

Het sortiment
Ik stel graag de species van dit genus aan u 
voor, systematisch, in navolging van de grote 
meester Linnaeus, en in dit geval alfabetisch.

Liriodendron chinense
De minst bekende van de twee is deze Chinese 
makker, die door de grote botanicus Charles 
Sparque Sargent (1841-1927) gevonden is in 
de provincie Hubei in China. De boom groeit 
daar aan de oevers van de Jangtsekiang in 
gemengde loofhoutbossen, en tegen de hel-
lingen van de gebergten aldaar, tot ongeveer 
1.800 m hoogte. De boom is in 1875 gevon-
den en in 1901 in cultuur gebracht. Het is een 
middelgrote boom, tot ca. 15 m hoog in zijn 
natuurlijke habitat, en hier in Europa bedui-
dend kleiner: tot 8-9 m, met een open ronde 
kroon. De schors van stam en gesteltakken is 
grijs netvormig en ondiep gegroefd. De twijgen 
zijn glanzend paars-bruin en later meer paars-
grijs; de knoppen zijn langwerpig en roodbruin 

SORTIMENT
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Er zijn slechts 
twee soorten te 
onderscheiden 
binnen het  
geslacht

Bloem en blad Liriodendron tul. 'Aureomarginata' blad
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van kleur, stomp en afgeplat, met twee knop-
schubben met dezelfde vorm als de snavel van 
Donald Duck.

Het blad is beduidend groter dan bij de 
Amerikaanse tegenhanger: tot wel 21 cm lang 
en 22 cm breed, met vier lobben, waarvan de 
onderste twee duidelijker herkenbaar zijn dan 
de bovenste, die ook vaak geheel ontbreken en 
een flauwe holte als bladtop tonen. De blad-
rand is gaafrandig met een wat afgeronde tot 
vlakke bladvoet. De vijf grote bladnerven stop-
pen ruim voor de bladrand. De bladkleur is aan 
de bovenzijde blauwig glanzend groen, en aan 
de onderzijde blauw-groen met enigszins wrat-
tige papillen. De bladsteel is tot 14 cm lang, 
groen van kleur en bij uitlopen purperrood, 
zonder enige beharing. De bloemen verschij-
nen na jaren en jaren uiteindelijk in mei-juni, 
zijn kleiner dan bij de Amerikaanse neef, tot 
3-4 cm lang en smaller en met meer uitstaande 
kroonbladen. De bloemkleur is van buiten 
groen en van binnen geel, minder uitgespro-
ken en minder speciaal.
De vruchten zijn ook kleiner dan bij L. tulipifera 
en de boom is eigenlijk een minder fraaie ver-
schijning, waardoor deze minder in cultuur is.

Liriodendron tulipifera
Het natuurlijk verspreidingsgebied van deze 
makkers is gelegen in de gemengde loofhout-
bossen van de oostelijk staten van de VS, van 
boven de Canadese zuidoostgrens via de grote 
meren tot in de zuidelijke staten Tennessee, 
Arkansas en Mississippi, met uitzondering van 
het zuidelijk deel van de staat Florida. De boom 
heeft zijn optimum op de heuvels van het 
Appalachengebergte met makkers boven de 
80 m hoog. De bomen groeien bij voorkeur op 
diep open, rijke en vruchtbare gronden, goed 
vochthoudende en doorlatende oevers van 
de grote rivieren, op eilandjes in moerassige 
gebieden, samen met andere loofhoutsoorten, 
of als zuivere opstanden op meer leemachtige 
gronden. De species is de snelst groeiende 
loofboom van de Verenigde Staten, een licht-
houtsoort die zich kan gedragen als pioniers-
vegetatie na een grote brand of kaalkap. De 
gigantische stammen leveren waardevol hout 
op, vergelijkbaar met hoogwaardig populie-
renhout van Populus deltoides en Populus nigra. 
De Amerikanen noemen het hout ook poplar, 
en wel in drie varianten: white poplar, yellow 
poplar en black poplar. Het spinthout is bijna 
wit van kleur, het buitenste kernhout gelig tot 
bruingroen en het echte kernhout donkerbruin 

Liriodendron chinense volwassen boom
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tot zwart. Het hout is sterk en buigzaam, eerst 
vrij zacht en later afhardend. Het hout wordt 
gebruikt voor muziekinstrumenten, draaiwerk, 
lambrisering, meubels etc. Het dunnere hout 
wordt gebruikt voor potloden, lucifers en hout-
wol voor in de duurdere wijnkisten. Het kost-
bare black poplar-hout krimpt niet en wordt 
daarom veel gebruikt in muziekinstrumenten, 
zoals piano’s en vleugels, en voor de klankkas-
ten van de wereldberoemde Fender-elektrische 
gitaren.

Het worden machtig grote bomen, tot ca. 60 m 
hoog, met uitzonderingen in het optimum, bij 
de allerbeste biotische en abiotische factoren 
tot boven de 80 m. De gigantische, vrij open 
spreidende, ronde en koepelvormige kroon is 
verbonden met een kaarsrechte en tot in de 
top groeiende zware stam. De bomen bereiken 
die fabelachtige maten na 250 tot 300 jaar. In 
cultuur in West-Europa worden de makkers ca. 
35-40 m hoog: uitermate respectabel.
De stamschors groeit van vrij glad via netvor-
mig gegroefd naar geweldige, diepgegroefde 
kurklijsten, die verticaal de stam bezetten. De 
jonge twijgen zijn stevig, glad en glanzend 
groengrijs, later bruin tot roodbruin van kleur, 
met verspreid staande lenticellen. Het merg 
van de species is wit en rond met groene 
tussenschotten, ‘groen geladderd’ heet dat 
officieel. De knoppen zijn bruin-rood tot violet 
van kleur, langwerpig, plat en stomp met een 
eindknop van 12 tot 14 mm lang. De knoppen 
zijn bedekt met drie lange, kale knopschubben, 
die aan de top iets opengebogen staan als een 

eendensnavel. Het onder de knop aanwezige 
bladmerk bevat een ringvormig bladspoor.
Het blad is als het geslacht, 4 tot 15 cm lang 
en als regel breder dan lang, tot 18-19 cm. 
Voor de overige bladkenmerken zoals de 
herfstkleur verwijst uw schrijver graag naar de 
tekst hierboven. De eenhuizige en tweeslach-
tige bloemen verschijnen in juni-juli; het zijn 
grote eindstandige, opstaande tulpvormige 
bloemen van 4 tot 5 cm lang en bij volle bloei 
ca. 6 cm breed. De drie lichtgroene terugbui-
gende sepalen en zes opwaarts gerichte, aan 
de buitenkant groengele petalen hebben aan 
de groene binnenzijde oranje-gele streperige 
vlekken. De vruchten verschijnen, zoals boven 
bij het geslacht beschreven, als kegelvormige 
bossen zaadvleugels. De boom werd tijdens 
de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865) een 
symbool van vrijheid; daarom stonden en staan 
nog altijd veel exemplaren in steden en dorpen 
aangeplant. Er zijn 15 cv’s van de soort, van 
‘Ardis’ tot aan ‘Roothaan’, die in Nederland lang 
niet allemaal in cultuur zijn. Helaas gaat ook 
hier de uitspraak op: onbekend maakt onbe-
mind, met daarop aansluitend: wie de schoen 
past, trekke hem aan. Uw schrijver licht er een 
paar species voor u uit en zet ze in de schijn-
werpers, ook weer in alfabetische volgorde.

Liriodendron tulipifera ‘Aureomarginata’
De cv-naam ‘aureomarginata’ betekent goud-
geel gerand, en dat is bij deze species goed 
zichtbaar. U had het zelf kunnen bedenken! 
Deze species blijft beduidend kleiner dan 
de soort en heeft een smallere kroonvorm. 

De boom is in 1865 op de wereldberoemde 
Baumschule Späth in de omgeving van Berlijn 
geselecteerd en in cultuur gebracht. Het blad is  
vergelijkbaar met de soort, variabel tot 15 cm 
lang en 19-20 cm breed, met een onregelmatig 
gevormde goudgele rand, die in de loop van 
de zomer verandert in groengeel tot lichtgroen 
van kleur. Deze baan is wel altijd goed zicht-
baar. Het is een prachtige parkboom, die op 
een goede ondergrond een schitterende verto-
ning blijft in alle seizoenen.

Liriodendron tulipifera ‘Edward Gursztyn’
Deze winnaar van de gouden medaille op 
Plantarium 2013 is in 1995 geselecteerd door 
Lucjan Gursztyn in Polen. Het bijzondere aan 
de boom is dat hij een breed ronde kroon bezit. 
De boom is ingebracht door boomkwekerij 
Marcel van Nijnatten in Zundert. Door de ovaal-
ronde compacte kroon is de boom geschikt 
voor toepassingen in smallere profielen. Het 
is nog niet bekend hoe groot de boom uitein-
delijk wordt en bloemen zijn nog niet waar-
genomen. Mogelijk een aanrader – nog even 
wachten!

Liriodendron tulipifera ’Fastigiatum’
Een Amerikaanse selectie, die daar de cv-
naam ‘Arnold’ draagt. De reden van deze twee 
cv- namen is voor uw schrijver onduidelijk en 
is ook in de literatuur niet te vinden. De groei-
wijze is fastigiate, dus houden we het maar op 
deze cv-naam. Fastigiate betekent trouwens 
niet zuilvormig, zoals velen ten onrechte 
denken. Het Latijnse woord fastigiatum, -a, 

De boom vormt als 
vanzelfsprekend 
een sterk en uit
gebreid wortel
gestel rondom de 
enorme diepgaan
de penwortel

Liriodendron chinense blad en bloemen
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-us betekent letterlijk: met meerdere toppen 
naast elkaar op gelijke hoogte. Dat verschijnsel 
is goed zichtbaar bij een oude Carpinus betu-
lus ‘Fastigiata’. De onderste takken proberen 
buitenom de top te bereiken en dan wordt 
zo’n boom verschrikkelijk breed. Nooit meer 
vergeten, vrienden! Deze tulpenboom wordt in 
cultuur ca. 15 m hoog, met een in de jonkheid 
smal piramidale kroonvorm, later uithoekend 
tot een breedte van 6-7 m.

Wat betreft de overige kenmerken is er een 
sterke gelijkenis met de soort; dat wordt gezien 
de beperkte grootte enigszins buitenproporti-
oneel. Helaas duurt het echt decennia voordat 
er een bloemetje verschijnt; uw schrijver heeft 
dat genoegen nog nooit gesmaakt en dat is 
jammer. Er is nog wel een aantal cv’s, maar die 
zijn al helemaal niet in cultuur, vandaar nu de 
afsluitende woorden over het genus.

Afsluitend
Het geslacht Liriodendron heeft een aantal bij-
zondere uiterlijke kenmerken en verschijnings-
vormen. Ondanks het enorme postuur van de 
Amerikaan is en blijft het een schitterende spe-
cies, die meer aandacht en aanplant verdient. 
Dat is helaas niet aan uw schrijver, maar aan de 
dames en heren boombeheerders. Als er vol-
doende vraag naar is, zal hij ook meer aandacht 

van de boomkwekers krijgen. Het is tenslotte 
hun brood. De boom kent geen ziekten en is 
diep wortelend, dus geen verharding die opge-
drukt wordt, heeft een bijzonder blad, bloemen 
en vruchtkegels. Wat wilt u nog meer?

Desondanks de groeten van

 Liriodendron tulipifera 'kegel'  Liriodendron tulipifera verkleurend

De boom werd tijdens de Amerikaanse 
Burgeroorlog (18611865) een  
symbool van vrijheid

DGA Mauritz Adviseurs & Taxateurs BV.

Liriodendron tulipifera 'Fastigiatum' 

Be social 
Scan of ga naar:  

www.boomzorg.nl/article/29910/liriodendron
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Bomen over 
boomprojecten
De mooiste groenprojecten in de spotlights

Op 15 oktober is de combinatie Van Gelder 
Krinkels gestart met het project Houtoogst 
A6. In opdracht van Rijkswaterstaat worden 
er 7.000 populieren langs de A6 verwij-
derd. De bomen zijn aan het einde van hun 
levensduur, waardoor ze steeds vatbaarder 
worden voor schimmels en parasieten. Het 
risico op omvallen of afbreken neemt toe 
naarmate de leeftijd van de bomen stijgt en 
de kans is aanwezig dat er een verkeerson-
veilige situatie ontstaat.

In aanloop naar de werkzaamheden is er op 8 
oktober samen met Rijkswaterstaat een inloop-
avond georganiseerd in Lelystad. Daar konden 
omwonenden en geïnteresseerden langs 
komen met hun vragen en werd men desge-
wenst geïnformeerd over de achtergrond.

Goede kwaliteit
Het hout van de populieren is op de huidige 
leeftijd van 40 jaar nog van goede kwaliteit. Dat 
betekent dat het hout goed hergebruikt kan 
worden. Rijkswaterstaat verkoopt het hout voor 

duurzaam hergebruik. Het zal worden gebruikt 
voor bijvoorbeeld pallets, multiplex en meubels. 
Met de verworven fondsen, voortkomend uit de 
houtverkoop, worden nieuwe bomen en struik-
gewassen gekocht. Deze bomen van ongeveer 
drie jaar oud vervangen de 7.000 populieren 
en zorgen samen met de struikgewassen voor 
een hogere diversiteit, het zijn namelijk twee 
soorten bomen.

Vleermuizen
Niet alle bomen worden verwijderd. Aan de 
oostzijde van de snelweg blijft één rij popu-
lieren met onderbeplanting staan. Dit is in het 
belang van de fourageerroute van vleermuizen. 
Daarnaast blijft er een deel van de bomen staan 
rondom een horst van een buizerd. Dat is nood-
zakelijk om de horst functioneel te houden.

Risico op valbewegingen
Het verwijderen van de bomen wordt onder 
andere gedaan met behulp van een Harvester. 
Deze zaagt, verwijdert de takken en deelt de 
boom op in gelijke stukken in één beweging. 
Op deze manier kan er in korte tijd een hoge 
productie gemaakt worden. In twee werkvak-
ken (O3 en W3) zijn de aanwezige populieren 
deels van te grote omvang voor verwerking met 

de Harvester. Daar worden de bomen door een 
veldploeg verwijderd en met behulp van een 
kraan gecontroleerd neergelegd. Op die manier 
wordt het risico op onverwachte valbewegin-
gen richting de snelweg nagenoeg uitgesloten.

Media-aandacht
De werkzaamheden blijven niet onopgemerkt. 
Er is ruime aandacht voor het project in verschil-
lende (sociale) media. Inmiddels is het project 
aan bod gekomen in het NOS journaal en het 
nieuws van omroep Flevoland. Bij omroep 
Flevoland is de Harvester in actie te zien. 

Interesse
Wie geïnteresseerd is in achtergrondinformatie 
of in de voortgang van de werkzaamheden, kan 
terecht op de website vgkopA6.mett.nl of op 
www.rijkswaterstaat.nl/a6populieren.

Een boom voor een 
boom, Houtoogst A6

Aanneemsom: €349.500,-
Opdrachtgever: Rijkswaterstaat
Aannemer: Krinkels
Contactpersoon aannemer:  
Randel van de Veer, 
randel.vandeveer@krinkels.nl

De Projectenparade is een 

overzicht van de leukste, 

mooiste en meest bijzondere 

boomprojecten. Uw project 

ook op deze pagina’s in  

De Boomzorg? Stuur een  

e-mail naar Lieke van der  

Weijde (lieke@nwst.nl) en u 

krijgt alle juiste formulieren  

toegestuurd.
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Boomkwekerij Joos heeft Liriodendron tuli-
pifera in het assortiment in hoogstam en 
meerstammige vorm.
Recent heeft de kwekerij een boom geleverd 
voor een particuliere tuin.

Deze Bolvorm uit Polen, die boomkwekerij Marcel van Nijnatten naar 
eigen zeggen als eerste heeft verkregen, kan goed tegen droogte. 
Daarnaast is hij zeer geschikt voor lanen en opritten, mits op hoogte 
veredeld. De Liriodendron past goed in het sortiment gezonde bolvor-
men. De boomkwekerij zegt geen bloem te hebben waargenomen in de 
planten, volgens informatie uit Polen zou deze ook op latere leeftijd niet 
te zien zijn. Volgens boomkwekerij Marcel van Nijnatten gaat het om een 
‘goede, gezonde winterharde soort. Goud op Plantarium.’

Liriodendron tulipifera

Boomkweker: Boomkwekerij JOOS
Aannemer: Leieflora
Particuliere tuin in Waregem (België)
Aanplant: Liriodendron tulipifera  
meerstammig 400-500

Liriodendron tulp. 
Edward Gurstztyn 

Be social 
Scan of ga naar:  

www.boomzorg.nl/article/29970/bomen-over-boomprojecten

Opdrachtgever: Boomkwekerij Marcel van Nijnatten en Zn BV.
Contactpersoon opdrachtgever: Jac van Nijnatten,  
06 53 31 26 15

In opdracht van de gemeente Gouda heeft Treevision onlangs zo’n 
1.300 platanen geïnspecteerd op eventuele aantasting door massaria 
(Splanchnonema platani). Deze schimmelaantasting is een zwaktepa-
rasiet welke voornamelijk minder goed groeiende takken in de binnen-
kroon infecteert. In platanen met minder gunstige groeiplaatsomstan-
digheden (m.n. droogtestress) kunnen ook gesteltakken worden aange-
tast. De snelle uitbreiding in het hout aan de bovenzijde van de tak leidt 
tot een verhoogd risico op takbreuk. Vanwege het feit dat een dergelijke 
aantasting tijdens een reguliere BVC vanaf de grond veelal niet zichtbaar 
is, zijn de bomen geïnspecteerd op hoogte m.b.v. een autohoogwerker. 
Aangetaste en vanuit veiligheidsoogpunt te verwijderen takken zijn door 
ons gemarkeerd met spuitverf, zodat deze eenvoudig achteraf zijn te 
lokaliseren. 

Massaria controle platanen 
gemeente Gouda

Opdrachtgever: Gemeente Gouda, Afdeling Beheer openbare ruimte
Contactpersoon opdrachtgever: Dhr. P. Westgeest, 0182 588 573, 
pieter.westgeest@gouda.nl
Aannemer: Treevision boomtechnisch ingenieursbureau
Contactpersoon aannemer: Dhr. ing. T. (Tjeerd) Visser,  
06 30 68 60 60, tvisser@treevision.nl
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Vakblad Boomzorg neemt een paar biertjes mee; 
die zullen de harde werkers Joost, Hendrik, Dirk 
en Amresh na hun bijna twaalf uur durende 
werkdag vast lusten. Dirk Boonstoppel kan nog 
niet drinken; die wil nog een paar uur gaan fre-
zen bij een klant. Boonstoppel is degene die zijn 
zzp-collega’s heeft uitgenodigd voor de repor-
tage. Hij is erg blij met de flexibele schil om zich 
heen waarop hij altijd kan terugvallen. Hij heeft 
de afgelopen tien jaar keihard gewerkt om zijn 
klantenkring te vergroten en komt inmiddels om 
in het werk.

Deze boomverzorgers maken deel uit van een 
groep zzp-ende ‘jonge honden’, die Zuid-Holland 
als werkgebied heeft. Na het afronden van zijn 
opleiding in 2014 ging Boonstoppel aan de slag 

als zelfstandige, net als zijn klasgenoot Hendrik 
van Eck. Zij huurden elkaar in. Steeds meer 
jonge zzp’ers in de regio kwamen met elkaar in 
contact, raakten bevriend en begonnen samen 
te werken. Inmiddels werken er in totaal zo’n vijf-
tien zelfstandigen samen. Jaarlijks komen ze aan 
het begin van de zomer bijeen bij Hendrik van 
Eck thuis om te barbecueën. Het is een hechte 
club.

De meeste opdrachtgevers zijn grote aanne-
mers die een bestek uitvoeren voor gemeenten, 
waterschappen, VVE’s, particulieren, instellingen 
of organisaties zoals de politie Zuid-Holland.

Wisselende samenstelling
Als er een klus door een van de zzp’ers wordt 

Zzp-collectief in boomverzorging rooit op de moeilijkste plekken

Een zzp-collectief van jonge boomverzorgers 

maakt in Zuid-Holland de omgeving veilig: 

ze snoeien en rooien oude bomen. Ze weten 

van wanten en gaan ver in het bereiken van 

hun doel. Dirk Boonstoppel van DB Boom-

verzorging BV: ‘Wij worden gebeld als het de 

aannemer of hovenier zelf niet lukt. Het gaat bij 

ons nooit om een boom in een weiland; die kan 

iedereen wel weghalen. Maar er is geen plek 

waar wij een boom niét weg krijgen.’

Auteur: Santi Raats

Jonge honden nemen stokje 
over: ‘Wij worden gebeld als 
het de aannemer of hovenier 
zelf niet lukt’

Van links naar rechts: Joost Hak, Dirk Boonstoppel, Hendrik van Eck, Amresh
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binnengehaald, kijkt men eerst hoeveel man 
er mee moeten. Van Eck: ‘Afhankelijk van hoe 
groot de bomen zijn, hoeveel takken we moeten 
afvangen en hoe complex de klus is, stellen we 
een groep samen. Iedere zzp’er in de groep heeft 
zijn eigen machines en specialismes. In 60 tot 70 
procent van de gevallen nemen we twee klim-
mers mee.’

Machines
De groep beschikt gezamenlijk over drie ver-
snippercombinaties, een grote versnipperaar, 
een grote en een kleine stobbenfrees, een 
minishovel, een minikraan, een minigraver met 
houtklem, verschillende bussen met aanhangers 
en een vrachtwagen. Er wordt ook gewerkt 
met hoogwerkers en telekranen; deze worden 
gehuurd. Van Eck plaatst een kanttekening: ‘Als 
de klus daar geschikt voor is, proberen we zoveel 
mogelijk zelf te doen. Een telekraan of hoog-
werker is niet altijd per se beter. Soms ben je 
efficiënter als vier klimmers de klus doen, want 
een kraan kost ook flink wat per dag.’
Het klein onderhoud aan de machines, zoals 
schoonmaken, zagen slijpen, messen wisselen, 
doorsmeren en kleine reparaties, doen zij zelf. 

Het groot onderhoud gebeurt door een aan-
nemer. Joost Hak: ‘We proberen zo ergonomisch 
mogelijk te werken. Hendrik heeft bijvoorbeeld 
een kraan op zijn versnipperaar en ik heb een 
kraan op mijn vrachtwagen. We proberen zo min 
mogelijk met grote blokken te slepen.’

Ieder zijn eigen talenten
De zzp’ers zijn allemaal onder de 35 jaar op 
één boomverzorger na: Nico Vos van Nico Vos 
Groenvoorzieningen uit Maasdam. Hij is met zijn 
40 jaar de onbetwiste nestor van de groep. Dirk 

ACTUEEL

‘Als het op de 
grond goed zit, 
kan ik echt  
genieten, boven  
in de boom’

7 min. leestijd

‘Wij hebben maar 
een paar woorden 
nodig in onze  
communicatie op 
het werk’

De nestor van de groep, Nico Vos, heeft samen met zijn broer Jan Vos een boomkwekerij en groenvoorzieningsbedrijf.

 Slechts een kleine greep uit het grote 

aantal machines waarover de groep 

beschikt
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Boonstoppel: ‘Nico Vos is een voorbeeld voor 
mij. Hij huurde mij na mijn opleiding vaak in, 
waarna ik ook bij andere aannemers ging wer-
ken, en nam mij mee in zijn enthousiasme. Zoals 
hij het boomverzorgingsvak kleur geeft, dat is 
geweldig. Zeker in zijn jongere jaren leek hij wel 
een wervelwind. Hij heeft al heel veel bomen 
gerooid.’

Boonstoppel verwerkt een duizelingwekkend 
aantal van 350 tot 500 opdrachten per jaar. Hij 
is dan ook degene die vrijwel constant mensen 
uit de zzp-schil om zich heen inhuurt. Andersom 
gebeurt dat eigenlijk niet meer. Boonstoppel 
huurt tegenwoordig zelfs af en toe zijn oude 
mentor Vos in. Gelukkig helpt zijn zus hem met 
de administratie. Ook heeft hij geleerd om wat 
minder perfectionistisch en wat pragmatischer 
te werk te gaan. Hendrik van Eck: ‘Dirk is zo net-
jes, dat hij naar elk klein uitstekend takje toe wil 
klimmen. En daarna stofzuigt hij het liefste nog 
onder de boom. Inmiddels heeft hij geleerd dat 
goed goed genoeg is.’
Sinds kort werkt Amresh bij Boonstoppel. 
Amresh staat op het punt om de opleiding tot 
boomverzorger te gaan doen. Boonstoppel 

lacht: ‘Hoewel hij uit Utrecht moet komen, is 
Amresh altijd als eerste op het werk. Hij is heel 
punctueel, leert van de expertise van anderen 
en werkt keihard. Hij is de beste grondman die 
je je maar kunt wensen.’ Hendrik van Eck: ‘En er 
is geen zwaardere baan dan grondman zijn. Wij 
verwerken dagelijks duizenden kilo’s takken. 
Dat betekent dat de grondman deze hoeveel-
heid hout moet optillen en in de versnipperaar 
gooien, náást het waarborgen van de verkeers-
veiligheid en het houden van het totaaloverzicht 
voor degene die in de boom zit.’

Hendrik van Eck opereert onder de bedrijfs-
naam Van Eck Boomverzorging. Hij heeft bij 
Boonstoppel in de klas gezeten op de opleiding 
boomverzorging. Hij weet nog uit die tijd: ‘Dirk 
gold als onbetwist klimtalent. Niemand hield 
hem bij.’ Boonstoppel complimenteert terug: 
‘Hendrik is zelf ook een uitstekende klimmer. 
Daarnaast is zijn kracht dat hij zijn materiaal 
altijd tiptop in orde heeft.’

Joost Hak van Hak Boomverzorging is 
Boonstoppels zwager. Net als Boonstoppel heeft 
hij de ambitie om nog wat te groeien met zijn 

bedrijf, maar voorlopig wil hij even pas op de 
plaats maken. Hij wordt regelmatig ingehuurd 
door Boonstoppel en hij neemt jaarlijks, net 
als Hendrik van Eck, zo’n 100 opdrachten aan. 
Wat hij doet, wil hij goed doen. Boonstoppel 
zegt over zijn zwager: ‘Joost is rustig en overziet 
situaties. Wanneer hij op het werk is, verloopt 
de organisatie altijd vlekkeloos. Dat is een groot 
talent, waar wij erg blij mee zijn.’

Van Eck, die volgens zijn collega-zzp’ers altijd 
goedgemutst is, neemt het vaakst het woord: 
‘Alle jongens met wie wij samenwerken, hebben 
hun eigen talenten. Dat is de kracht van ons col-
lectief. Samen zijn wij misschien wel sterker dan 
een groot bedrijf, want we zijn allemaal gespeci-
aliseerd en supergedreven omdat we zelfstandig 
zijn. Daarnaast zijn we elkaar hondstrouw en we 
springen voor elkaar in de bres.’

Vertrouwen
Van Eck verzekert ons: ‘Het is een ongeschreven 
regel dat wij niet onder elkaars duiven schie-
ten. Als Dirk werk binnenhaalt en mij vraagt 
om mee te helpen, zal ik nooit werk proberen 
te krijgen bij die klant, want dat is en blijft zijn 
klant. Andersom doet Dirk dat ook niet bij een 
klant van mij.’ Boonstoppel vult aan: ‘Dat gebeurt 
gelukkig niet. Alle jongens met wie wij samen-
werken, zijn eerlijk. Die vertrouwensbasis is het 
allerbelangrijkste.’

Zijn zwager Hak gaat door op het vertrouwen: 
‘We zijn allemaal goed op elkaar ingewerkt. Als 
je moet samenwerken met mensen van de aan-
nemer of met een hovenier, merk je het verschil 
direct. Dat gaat meestal ook goed, maar nooit 
zo vlekkeloos als werken met ons collectief. Wij 
hebben maar een paar woorden nodig in onze 
communicatie op het werk.’
Van Eck knikt driftig: ‘Dat komt de veiligheid 
ten goede. Als ik boven in de boom hang, kan 

Naam: Dirk Boonstoppel 
Leeftijd: 28 jaar 
Beroep: Boomverzorger 
Opleiding: boomverzorging ETW, Helicon 
Eindhoven 
Leukste aan het vak: ‘Het werk is iedere dag 
een uitdaging. Ik vind het mooi om zorg te 
dragen voor een stukje natuur. Ook is het 
supergaaf om te rooien, van kleine bomen 
tot enorme joekels.’

Naam: Hendrik van Eck
Leeftijd: 25 jaar
Beroep: boomverzorger
Opleiding: boomverzorging ETW, Helicon Eindhoven (in 2013 de jongste ETW’er van Nederland)
Leukste aan het vak: ‘De afwisseling, van stobbenfrezen tot werken met een telekraan.  
Ik houd van grote machines en herrie! Na een dag werken is er altijd veel gebeurd in het zicht. 
Elke dag is een uitdaging. Naast het bomen snoeien en rooien moet ik kapotte machines  
repareren, zware takken keurig naar beneden gooien, het verkeer leiden in drukke straten,  
de werkplek vrijmaken, bijvoorbeeld door auto’s elders te laten parkeren, geëmotioneerde 
omstanders voorlichten, zoveel mogelijk bomen rooien in polders, noem maar op.’

ACTUEEL
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ACTUEEL

ik voor honderd procent vertrouwen op onze 
grondman. Zit mijn lijn vast? Heb ik een vang-
lijn nodig? Heeft de grondman overzicht over 
de voetgangers en het verkeer? Wij hoeven 
elkaar niets uit te leggen; dat is goud waard.’ 
Boonstoppel is het met hem eens: ‘Als het op de 
grond goed zit, kan ik echt genieten, daar boven 
in de boom.’

Groeipunten
Ze zijn het er alle vier over eens dat de werkvoor-
bereiding beter kan. Boonstoppel steekt de hand 
in eigen boezem: ‘Het komt voor dat ik een van 
de jongens pas op zaterdag een bericht stuur 
over een werk op maandag. Eigenlijk moet hij 
dat op vrijdag al weten, zodat hij rekening kan 
houden met tijd, machines en materieel.’

Van Eck geeft toe dat hij weleens heetgebakerd 
is als er iets misgaat, bijvoorbeeld als hij ergens 
met een machine aankomt en de tekening van 

de aannemer blijkt niet te kloppen. ‘Dan ben ik 
een hele ochtend bezig met puzzelen en rondrij-
den zonder dat ik een stronk heb kunnen frezen. 
We kunnen dan best boos op elkaar worden aan 
de telefoon, want er moet natuurlijk wel geld 
verdiend worden. Maar ‘s avonds is de lucht altijd 
weer geklaard.’

Kleding en materieel
Zijn boomverzorgers ijdel? Doorgaans krijgen ze 
nogal wat aandacht als ze in de boom hangen. 
Boomverzorgers staan bekend om hun dure, 
flitsende werkkleding, schoenen en uitgebreid 
werkmaterieel. Hak: ‘Ik bezuinig niet op kleding 
en materieel. Ik doe zwaar werk; dan moet de 
kleding het beste van het beste zijn.’

Boonstoppel: ‘Wij maken dagen van tien tot 
twaalf uur. Dan moet de kleding lekker zitten.’ 
De jongens om hem heen lachen hartelijk; ken-
nelijk liep Boonstoppel er enkele jaren geleden 

zwaar behangen bij. Van Eck: ‘Dan kwam hij aan-
gelopen met 86 katrolletjes aan zijn klimset en 
allemaal rinkelende karabijnen.’ Het overdadige is 
er inmiddels vanaf. Maar Hak vat samen: ‘We zijn 
specialisten, dus we hebben simpelweg goede 
materialen.’

‘Soms werk je  
efficiënter met 
vier goede klim-
mers dan met een 
hoge kraan’

Naam: Joost Hak
Leeftijd: 24 jaar
Beroep: boomverzorger
Opleiding: boomverzorging ETW,  
PC Apeldoorn
Leukste aan het vak: ‘Zo vrij zijn als  
een vogel, in de natuur en in elk geval  
altijd buiten.’

Naam: Amresh
Leeftijd: 32 jaar
Beroep: boer en boomverzorger
Opleiding: praktijkervaring. Staat op het  
punt om de opleiding tot boomverzorger  
te gaan doen.
Leukste aan het vak: ‘Ik ben gek op  
machines besturen, welke dan ook.’

De zzp’ers werken sinds 2014 geregeld samen.

Be social 
Scan of ga naar:  

www.boomzorg.nl/article/29924/jonge-honden-
nemen-stokje-over-wij-worden-gebeld-als-het-
de-aannemer-of-hovenier-zelf-niet-lukt
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De eerste dagen van mei 2019 zijn aan de koele 
kant, met koudere nachten en lagere dagtempe-
raturen dan gemiddeld. De eikenprocessierups, 
die vorig jaar voor veel overlast zorgde, houdt 
zich nu dan ook nog koest. Maar dat kan over 
enkele weken omslaan, vertelt Henry Kuppen, 
directeur van boomtechnisch adviesbureau Terra 
Nostra en tevens lid van het Kenniscentrum 
Eikenprocessierups. ‘Afhankelijk van de weers-
ontwikkeling verwachten we dit jaar een toe-
name van de rups. De verwachting wordt beïn-
vloed door de ontwikkeling van de rupsen, die 
weer gerelateerd is aan de bladontwikkeling en 
de ontwikkeling van de temperatuur.’

Indicatie
Hoewel er geen een-op-een verband bestaat 
tussen de toename van het aantal vlinders en 
het aantal rupsen, zijn er vorig jaar meer vlinders 
gevangen. ‘Er zijn in 2018 drie keer zoveel vlin-
ders gevangen, wat niet direct wil zeggen dat er 
dit jaar drie keer zoveel rupsen verschijnen. Het 
is echter wel een indicatie voor een toename.’
Toenemende druk

Een schreeuwende kop zoals gisteren in De 
Gelderlander, waarin alarm werd geslagen 
over de invasie van de eikenprocessie-
rups (EPR), is dan ook overdreven, volgens 
Kuppen. Hij benadrukt dat het Kenniscentrum 
Eikenprocessierups een adviserende rol ver-
vult. Het artikel lijkt te suggereren dat het 
Kenniscentrum de bestrijding van de EPR niet 

Meer vragen vanuit de markt en de pers door aanhoudende toename van de rups

Het Kenniscentrum Eikenprocessierups wil een 

professionaliseringsslag maken om de rups in 

de toekomst verantwoord te kunnen blijven be-

heersen. Dit jaar belooft voor de rups minstens 

zo succesvol te worden als 2018.

Auteur: Guus van Rijswijck

‘Kenniscentrum 
Eikenprocessierups  
moet professionaliseren’

'We verwachten 
dit jaar een  
toename van  
de rups'
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aankan. ‘Waar we moeite mee hebben, is de 
toenemende vraag vanuit de markt en de 
pers. We worden in de rol van autoriteit op het 
gebied van de EPR geduwd. Dat is prima, maar 
dan zullen we ook moeten professionaliseren 
om die rol goed te kunnen vervullen. Het 
actualiseren van de landelijke leidraad zou bij-
voorbeeld al een actie zijn die we graag op ons 
nemen, maar daar hebben we middelen voor 
nodig en die ontbreken.’

Weinig afstemming
Twan Verhoeven van de Nationale Bomenbank 
beaamt dat er behoefte is aan meer afstem-
ming. ‘Voor het juiste beheer zijn zoveel moge-
lijk gegevens nodig over de lokale plaagdruk. 
Onze beheerplannen worden jaarlijks afge-

stemd op de hoeveelheid rupsen in een gebied. 
Het ontbreekt bijna altijd aan nestgegevens 
van omliggende gemeentes, of zelfs van instan-
ties als de provincie of Rijkswaterstaat, van wie 
het gebied soms dwars door een gemeente 
met aangetaste eiken loopt. Uitwisseling van 
informatie en afstemming over beheer zouden 
zeer waardevol zijn en beter beheer mogelijk 
maken.’

Nieuwe inzichten nodig
Om meer afstemming voor elkaar te krijgen, 
wil het Kenniscentrum Eikenprocessierups later 
dit jaar een congres organiseren. Daarin komen 
kwesties aan bod zoals wat voor projecten er 
moeten worden ontwikkeld, bijvoorbeeld een 
nationaal netwerk met aantastinggegevens en 
de update van de Leidraad EPR uit 2005. ‘Daar 
hadden we een expertgroep voor, die niet meer 
actief is. De leidraad bestaat uit oude info. Er 
zijn inmiddels voortschrijdende inzichten in het 
beheer.’

Actuele stand van zaken
Naast nieuwe inzichten is er geld nodig, vertelt 
Kuppen. ‘Tot nu toe doet het Kenniscentrum 
Eikenprocessierups alles vrijwillig en op eigen 
kosten. Maar we moeten nogal wat in kaart 
brengen om het juiste beheer te analyseren. 
Denk aan het vastleggen van bestrijdingsresul-
taten, locaties waar de rups actief is, resultaten 
van feromoonvallen en analyse van gezond-
heidsklachten. Of neem nou de massale inzet 
van vogelnestkastjes; daar moeten resultaten 
van boven tafel komen om dit goed te kun-
nen evalueren. Op een conferentie kunnen we 
de actuele stand van zaken delen met andere 
professionals en bespreken hoe het afgelopen 
seizoen is verlopen. Maar ook de vraag stellen: 
waar is behoefte aan, wat moeten we ontwik-

kelen en wat zijn daarvoor de financieringsmo-
gelijkheden?’

Dennenprocessierups
Naast de EPR is er in de toekomst misschien 
nog extra werk te verzetten als de dennen-
processierups (DPR) eenmaal in Nederland 
opduikt. De DPR is al gesignaleerd in midden-
België. Kuppen: ‘De DPR heeft wel een andere 
levenscyclus en andere gastheren: voornamelijk 
Pinus en Ceder en een enkele keer Larix. Deze 
geslachten zijn duidelijk anders over Nederland 
verspreid dan de eik, maar het beestje veroor-
zaakt gelijksoortige overlast.’

ACTUEEL

'We hebben  
moeite met de 
toenemende vraag 
vanuit de markt 
en de pers'

3 min. leestijd

Henry Kuppen Twan VerhoevenTerra Nostra Nationale Bomenbank

Be social 
Scan of ga naar:  

www.boomzorg.nl/article/29547/kenniscen-
trum-eikenprocessierups-moet-professionali-
seren
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Wie naar het Gelderse Overasselt (gemeente 
Heumen) rijdt over de ellenlange Kasteelsestraat, 
kan vlak voor de dorpsgrens onmogelijk een 
geel bord over het hoofd zien met daarop 
‘Tuin & Parkmachines Angenendt’. Sinds pa 
Angenendt meer dan veertig jaar geleden 
voor zichzelf begon met de verkoop van een 
gekregen maaier, is het bedrijf alleen nog maar 
gegroeid, vertelt zoon Wilbert Angenendt. ‘Zo 
is het balletje gaan rollen. Het is puur toeval 
dat onze familie in de park- en tuinmachines is 
terechtgekomen, maar we hebben in dat seg-
ment een gevestigde naam opgebouwd.’

Een begrip
Inmiddels is de naam Angenendt dan ook niet 
meer weg te denken uit de wereld van tuin- en 
parkmachines. Gazonmaaiers, bladblazers, 
bosmaaiers, kettingzagen, kloofmachines, 
doorslijpers, kantensnijders, trilplaten, strooiers, 
hogedrukreinigers: ze staan er in alle soorten 
en maten, naar wens voorzien van een elektro-, 
accu-, benzine- of dieselmotor.

Sinds hun ouders een jaar of vier geleden 
stopten met werken, staan Wilbert en zijn zus 

Machteld aan het roer van het bedrijf, dat in 
totaal vier medewerkers telt. Beiden besloten 
om de koers van hun ouders, verkoop en repa-
ratie van de nieuwste innovatieve tuin- en park-
machines voor hoveniers en gemeenten, voort 
te zetten.

Van dorpstuintje tot stadspark
Machteld: ‘We hebben een zeer breed ver-
koopaanbod, een breed assortiment van 
tuin- en parkmachines. We bedienen zowel het 
particuliere segment als gemeentelijke overhe-
den, andere instellingen en hoveniers. Dat kan 
iemand zijn met een dorpstuintje die een heg-
genschaar, maaier en bezem nodig heeft, of een 
gemeente waar grote machines moeten worden 
gebruikt om verschillende parken goed te kun-
nen onderhouden.’

Grote rol voor Logosol
In 2013 begon Angenendt een dealerschap voor 
het Zweedse bedrijf Logosol, een internationaal 
innovatief bedrijf dat wereldleider is in de markt 
van houtverwerkings- en -bewerkingsmachines. 
Binnen Angenendt is het aandeel Logosol nu 30 
procent, tegen 70 procent tuin- en parkmachi-

Het dorpje Overasselt, gelegen in Gelderland 

aan de Maas, is onder meer bekend vanwege 

de St. Walrickkapel en de Overasseltse Vennen. 

Hoveniers en boomverzorgers denken bij de 

plaatsnaam wellicht eerder aan Angenendt 

Tuin- en Parkmachines. Al sinds 1976 levert 

het familiebedrijf een keur aan machines aan 

groenvoorzieners, variërend van bedrijven, 

instellingen en gemeentes tot particulieren 

in Nederland en België. Sinds enkele jaren is 

Angenendt importeur van het Zweedse merk 

Logosol en de Hansa-versnipperaars uit Nieuw 

Zeeland, wat het bedrijf een sterke positie 

heeft opgeleverd.

Angenendt Tuin- en Park-
machines: klantvriendelijk  
familiebedrijf met  
internationaal tintje
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nes. Wilbert: ‘We hebben nu een grote lijn machi-
nes voor de kleinschalige bosbouw, tot aan 
eindproduct. Daartoe kun je zo’n beetje alles in 
de houtverwerking en houtbewerking rekenen: 
van de boomstam tot aan de planken vloer die 
je in je huis legt.’

Extra bedrijfsruimte
Logosol is een fantastisch merk, aldus Wilbert. 
‘Het bestaat al twintig jaar, maar wordt alleen 
maar mooier qua design. Ook beter en sterker, 
het is zwaarder gebouwd. Echt een mooie 
machine voor de hovenier en boomverzorger.’ 
Angenendt is momenteel zelfs bezig extra 
bedrijfsruimte achter in het bedrijf toe te voe-
gen, vertelt hij. ‘Dat wordt een flink gedeelte van 
het pand, waarin we veel Logosol-machines op 
een rij kunnen uitstallen. We proberen daarmee 
zoveel mogelijk mensen hierheen te krijgen, 
zodat ze alles goed kunnen bekijken. Daar wil je 
als hovenier of boomverzorger best een stukje 
voor rijden.’

Klanten van over de grens
Dat gebeurt dan ook, vertelt Wilbert: klanten 

komen ook van buiten de landsgrenzen het 
assortiment van Angenendt aanschouwen. 
‘Nederland kent eigenlijk geen echte bosbouw. 
In landen als Zweden, Noorwegen, Finland, 
Duitsland en Frankrijk heb je wel echte bos-
bouw; daarbij vergeleken is ons land een kleine 
jongen. Er zijn in ons land wel veel mensen die 
met hout werken. Zij willen de stam niet zomaar 
weggooien en er nog iets moois van maken.’

In de auto naar België
Klantgerichtheid en service staan op nummer 
één bij het bedrijf, vertelt Wilbert. ‘Onze klanten 
moeten tevreden zijn. Onze manier van werken 
is er ook op gericht de klant zoveel mogelijk te 
helpen. Stel dat iemand in het zuiden van België 
via internet iets bij ons bestelt en er met het 
opbouwen niet uitkomt; dan rijd ik er gewoon 
naartoe.’

Diverse motoropties
Door het ontwerp, met een lichtgewicht zaag-
houder en een 4 meter-geleiderail, is de zagerij 
extreem flexibel en eenvoudig in gebruik. ‘De 
zaagfundering kan eenvoudig van de zagerij 

worden getild. Aangeraden wordt om in combi-
natie met de F2+-zagerij de Stihl MS 661 of MS 
880 te gebruiken.’

Elektrische zaagunits
Wie een een vaste werkplek heeft, kan ook kie-
zen voor een van Logosols efficiënte elektrische 
zaagunits met automatische voeding, die extra 
capaciteit bieden. ‘De kettingzaagzagerij kan 
ook worden uitgerust met de Logosol-schaaf, die 
gebruikt kan worden in combinatie met de elek-
trische zagen of met zagen op benzine.’

Voor alle houtsoorten
Met de F2+-kettingzaagzagerij is het mogelijk 
alle houtsoorten te verwerken, van harde eiken 
tot knoestige dennen. ‘De meetnauwkeurigheid 
is indrukwekkend en de kettingzaag zorgt voor 
een glad oppervlak, dat eenvoudig te behande-
len is. De ketting blaast het zaagsel weg tijdens 
het zagen, waardoor de planken schoon blijven 
van zaagsel.’

'We hebben in het 
segment tuin- en 
parkmachines een 
gevestigde naam 
opgebouwd'

'We bedienen  
zowel iemand  
met een dorps-
tuintje als een  
gemeente die  
grote machines 
nodig heeft'

ADVERTORIAL
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Flexibele zaagmachine met perfect 
zaagresultaat
De F2+-kettingzaagzagerij is ideaal voor het 
zagen van eigen hout, stelt Wilbert. ‘De zagerij 
is eenvoudig op te bouwen en te demonteren 
voor opslag. Het is een flexibele zaagmachine 
met alle functies voor een perfect zaagresultaat. 
De zagerij kan worden aangepast met 2 meter 
tussen de stamliften voor langere stammen of 
1 meter voor korte stammen, zoals van fruitbo-
men.’

Onderhoudsvrije lichtgewicht zaagmachine
De F2+-kettingzaagzagerij is gemaakt van sterk, 
geanodiseerd aluminium, een materiaal met ver-

bazingwekkende eigenschappen, zegt Wilbert. 
’Dat maakt hem tot een onderhoudsvrije, licht-
gewicht zagerij die nooit zal roesten en bestand 
is tegen houtblokken met een gewicht van één 
ton. In de standaarduitvoering is het mogelijk 3,8 
meter lange stammen te zagen. Voor het zagen 
van langere boomstammen kan de zaagmachine 
tot elke lengte worden verlengd. Uitbreidingen 
zijn beschikbaar in secties van een halve meter 
of één meter, en er kunnen verschillende stamlif-
ten worden gemonteerd om grotere en langere 
stammen met behoud van precisie te kunnen 
zagen. Naast verlengingen kan de zagerij wor-
den uitgebreid met een verscheidenheid aan 
accessoires.’ 

Bron: Angenendt tuin- en parkmachines

Logosol F2+: een robuuste kettingzaag-
zagerij voor de heel grote stammen
Angenendt is vooral enthousiast over de 
Logosol F2+. Wilbert: ‘Het is een nieuwe, 
grotere versie van de beste ketting-
zaagzagerij in de wereld. De F2+ is een 
F2-kettingzaagzagerij in het kwadraat. 
Deze zagerij is robuuster, zwaarder en 
biedt alles voor de klant die extra grote 
stammen wil zagen. Alle essentiële delen 
van de machine zijn groot, zodat ze 
bestand zijn tegen de stress die zware 
boomstammen kunnen opleveren.  

Daarnaast kan deze machine de ruimte te 
creëren die nodig is voor grotere boom-
stammen en de stambedden verbreden 
met 20 cm. Hoewel de F2+ groter en een 
beetje zwaarder is dan de F2, is deze nog 
gemakkelijker te hanteren. Dat is mogelijk 
dankzij een geheel nieuwe functie waar-
mee de stamlift kan worden verwijderd, 
terwijl de hele geleiderail intact en uitge-
lijnd blijft. Het is nog nooit zo eenvoudig 
geweest om een zware kettingzaagzagerij 
op te slaan, te transporteren en in te stel-
len voor grote stammen.’

www.angenendt.nl

Voordelen
√ Een zaagfundatie die perfect over de geleidebalk glijdt en die eenvoudig te monteren en 
demonteren is. Voorbereid voor een trillingsdempende kruk, neusgeleiding en waterkoeling
√ Een ergonomische ontwerp: het is mogelijk alle handelingen te verrichten vanuit een  
ergonomische werkpositie
√ Aanbevolen maximale stamdiameter: 70 cm
√ Een tweedelige constructie; de stamliften kunnen los van de geleiderail
√ Extra grote stamliften en poten
√ Staat stabiel, dankzij de langere afstand tussen de voeten
√ Een extra balk stabiliseert het frame, zodat het gewicht van grote houtblokken  
kan worden gedragen
√ Groter en zwaarder, maar demonteerbaar; het is nog steeds een draagbare zagerij
√ Lichtgewicht zagerij met minimale insteltijd. Met slechts een paar eenvoudige stappen  
wordt de zagerij gedemonteerd voor transport en opslag
√ Het frame is opgebouwd uit secties van 1 meter, die passen in de koffer van een  
standaardauto
√ Duurzaam en vuilafstotend oppervlak; roest nooit
√ De zagerij kan uitgebreid worden indien gewenst
√ Sterke stamliften en stambedden, die samen een ton gewicht kunnen dragen
√ Aanpassing van de diepte van de zaagsnede in vaste stappen, voor een zeer  
nauwkeurig resultaat
√ Verstelbare poten voor een stabiele positionering van de zagerij zijn inbegrepen
√ De sterke vergrendeling van de geleidingsrailsecties vergemakkelijkt de montage  
en zorgt voor meer stabiliteit
√ Handige, gemakkelijke draaghendel voor het eenvoudig verplaatsen van de zagerij
√ Twee XL stamklemmen zijn inbegrepen
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Achter deze groenblijvende bomen aan de Weg van de Binnenvaart zit 
een verhaal. Twee medewerkers van de afdeling Openbaar Domein bij 
de gemeente Nieuwegein waren bezig met de inventarisatie van rooi- en 
snoeiwerkzaamheden. Hierbij werd hun nieuwsgierigheid gewekt door 
een aantal bomen in blauwe en zwarte vaten, op een proefveld bij het 
nieuwe gebouw van KWR aan de Groningenhaven. De onderzoeksas-
sistent van het team ecohydrologie legde uit dat deze bomen de afge-
lopen drie jaar waren gebruikt voor een onderzoek. Het onderzoek richt 
zich op de verdamping en interceptie van regenwater door verschillende 
boomsoorten in Nederland. De onderzoeksassistent vertelde dat de proef 
nu ten einde liep en de bomen rond het terrein werden geplant. Maar 
niet alle bomen konden geplant worden op het terrein van KWR en de 
gemeente Nieuwegein wilde niet alle bomen hebben om ergens te plan-
ten. Het ging voornamelijk om berken, ratelpopulieren en groenblijvende 
bomen. Gezien de soort bomen en omdat ze vlak in de buurt zouden 
komen, is ervoor gekozen om het talud van de Weg van de Binnenvaart 
en de Drenthehaven te beplanten. Hier werden veertien berken, negen-
tien Oostenrijkse dennen, tien grove dennen en vijf fijnsparren geplant. 
In de bosschages aan het Tiendpad werden vijf ratelpopulieren en tien 
douglassparren geplant. Door deze spontane actie is het aangezicht van 
de Weg van de Binnenvaart en de bosschages bij het Tiendpad een stuk 
groener geworden, met dank aan het onderzoeksinstituut KWR Water 
voor het beschikbaar stellen van de bomen. De gemeente Nieuwegein 
plant al jaren groenblijvende bomen. In het verleden kon de gemeente 
drie Calocedrus decurrens in een zware maat voor een zacht prijsje over-
nemen van een kweker die een hoek op de kwekerij moest opruimen. 
Die is bij een restaurant op het gazon gezet, op een mooie zichtlocatie 

langs de Doorslag. In de wijk Fokkesteeg zijn een paar Italiaanse cipres-
sen gebruikt, in combinatie met vasten planten. In park Oudegein en op 
begraafplaats Noorderveld staan al zwaardere mammoetbomen, die in 
het verleden zijn geplant. Ook bij de herplant van omgevormde populie-
renbossen wordt meestal een groepje mammoetbomen gebruikt in een 
rustig hoekje van het perceel, zodat de vogels een rustplaats hebben in 
de winter en het ook groen is in de winter. Ook de levensboom wordt wel 
gebruikt op mooie plekken waar die kan uitgroeien. Ontwerpers en bur-
gers vinden het nog steeds raar dat deze soorten groenblijvende bomen 
gebruikt worden in de openbare ruimte. Je moet dit als gemeente dan 
ook niet te veel toepassen, en alleen op plaatsen waar het kan. Vooral de 
grondslag speelt een grote rol bij de beslissing. Taluds, bijvoorbeeld, zijn 
meestal opgebouwd uit zanderige grond.

Frans van Oorsouw, gemeente Nieuwegein

COLUMN

Groenblijvende bomen gezien  
langs Weg van de Binnenvaart in  
de gemeente Nieuwegein
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Waterbalans in de stad
De afgelopen decennia is er een trend waar 
te nemen dat de hoeveelheid neerslag jaar-
lijks een lichte stijging vertoont, maar dat het 
aantal buien juist afneemt. De perioden van 
droogte worden langer en het aantal extreme 
buien neemt toe. Door de versteende stedelijke 
omgeving kan het water bij piekbuien niet 
zomaar wegkomen en zorgt het voor grote 
overlast. Om het water van deze piekbuien zo 
snel mogelijk af te voeren door middel van 
afwatersystemen, wordt gebruikgemaakt van 
watermanagement.

De bomen die we planten in deze versteende 
omgeving zijn hier feitelijk de dupe van, zeker 

wanneer het grondwater niet direct beschik-
baar is voor de boom. Het water wordt snel 
afgevoerd en krijgt geen kans meer om de 
bodem in te zakken. De boom krijgt het hier-
door zwaarder: water ligt immers aan de basis 
van alle transport van nutriënten in de boom. 
En dat terwijl we juist inzetten op bomen die 
groot kunnen uitgroeien en daarmee een 
belangrijke functie vervullen voor de leefbaar-
heid van de versteende stad, onder andere 
door de koelende werking op de omgeving 
door het verdampingsproces van het water.

Uitdaging in Utrecht
Het mooie historische centrum van Utrecht 
kent tevens de problemen van verstening en 

In het centrum van Utrecht is een groeiplaats 

voor bomen gerealiseerd die zowel zorgt voor 

een leefbare omgeving met grote bomen als 

voor watermanagement waarbij piekwater 

wordt gebufferd. Hierbij zijn nieuwe, innova-

tieve elementen toegevoegd aan een bestaand 

systeem.

Auteur: Erwin van Herwijnen 
(Tree Ground Solutions) en  
Dirk Doornenbal (Nationale Bomenbank)

Utrecht kiest voor 
multifunctionele groeiplaats
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piekwater. En ook Utrecht zet in op bomen die 
groot kunnen uitgroeien. Een belangrijke en 
speciale plek in het centrum van Utrecht is de 
hoek Vredenburgkade-Tivoli bij de Vlaamse 
Toren. In het verleden was dit de locatie van 
kasteel Vredenburg. Nu is het een plek waar 
mensen vanaf het Centraal Station, via winkel-
centrum Hoog Catharijne, de oude stad Utrecht 
in lopen. Een plek ook met terrassen, maar 
zonder bomen.

Het was al langer een wens van de gemeente 
Utrecht en de aanwezige horeca om hier grote 
bomen te planten, met als gewenste levens-
duur een periode van 60 jaar waarin de bomen 
onbelemmerd kunnen uitgroeien. De plaats en 
de omgeving zijn echter zeer versteend en in 
het verleden is hier het een en ander wegge-
graven en vervangen door een pakket ophoog-

zand. Het grondwater bevindt zich op 6,5 meter 
diepte vanaf maaiveld. Daarnaast geeft de 
verharding weinig ruimte voor intreding van 
water en zuurstof. Vorig jaar werd definitief de 
knoop doorgehakt en gekozen voor de aan-
plant van twee grote bomen: een Quercus palu-
stris (moeraseik) en een Liquidambar styraciflua 
‘Worplesdon’ (amberboom), met een stamom-
vang van respectievelijk 60-70 cm en 50-60 cm.

De uitdaging om van deze bomen een succes 
te maken, is in gezamenlijkheid opgepakt door 
de gemeente Utrecht, Tree Ground Solutions 
en de Nationale Bomenbank, in de personen 
van Martijn Bouwer (senior boomtechnisch 
adviseur) en Erik Alberts (teamleider bos en 
bomen), beiden van de gemeente Utrecht, 
Dirk Doornenbal, directeur van de Nationale 
Bomenbank en Erwin van Herwijnen, boom-
technisch adviseur en groeiplaatsspecialist van 
TGS.

Multifunctionele groeiplaats
Om een succesvolle groeiplaats voor bomen te 
ontwerpen, moet je dicht bij de randvoorwaar-
den blijven die bomen stellen aan hun groei-
plaats. Bomen hebben een balans nodig in de 
water- en zuurstofhuishouding, de organische 
stof, het bodemleven en de mineralenhuishou-
ding om zich positief te kunnen ontwikkelen 
en volledig te kunnen uitgroeien. Daarnaast is 
er de wens dat er zwaar verkeer over de groei-
plaats kan rijden of evenementen op de locatie 
kunnen plaatsvinden. En natuurlijk moeten 
we zo veel mogelijk water vasthouden, zodat 

ACTUEEL
4 min. leestijd

'De bomen die we 
planten in deze 
versteende  
omgeving zijn  
hier feitelijk de 
dupe van'
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ACTUEEL

de stad zich weer gaat gedragen als een spons 
waar de bomen van kunnen profiteren.

Om aan al deze eisen te voldoen, is er gebruik-
gemaakt van een combinatie van de druksprei-
dende methode met de Permavoid® Sandwich 
Constructie (PSC) en een natuurlijk irrigatie-
systeem met het Permavoid® Capillair Irrigatie 
Systeem (PCIS) van TGS. Deze tot nu toe suc-
cesvolle combinatie is uitgebreid met een extra 
laag PCIS. Hierdoor wordt ruimte gecreëerd om 
hooswater door piekbuien tijdelijk te bergen en 
te gebruiken voor de boom of vertraagd af te 
voeren. Door de ingebouwde capillaire kolom-
men in de units is het mogelijk om water over 
maar liefst 30 cm naar boven te transporteren, 
waar een schijngrondwaterstand in stand wordt 
gehouden.

Hieraan is een nieuwe innovatie toegevoegd, 
die nu voor het eerst is toegepast. Het betreft 
een watermanagementsysteem waarmee het 
mogelijk is om water van de straat te gebrui-
ken, zonder dat er problemen ontstaan in de 
mineralenhuishouding en het bodemleven als 
gevolg van het gebruik van strooizout. Hiermee 

kan de afvoer van piekwater door hoosbuien 
nu worden gekoppeld aan de groeiplaats van 
de boom. Er is een multifunctionele groeiplaats 
gecreëerd, die beantwoordt aan zowel de 
behoefte van de boombeheerder als die van de 
rioolbeheerder.

Innovatie
Het nieuwe, innovatieve watermanagementsy-
steem bevat een totaal nieuwe combinatie van 
smart kolken en een ‘ontvangstkolk’. De smart 
kolken kunnen het straatvuil scheiden van het 
water. In Utrecht zijn in totaal drie smart kolken 
gebruikt. Vervolgens is een speciale ontvangst-
kolk ontwikkeld, die het water afkomstig van 
de smart kolken ontvangt en scheidt van het 
overige fijne straatvuil en ook het strooizout. 
Hiermee is een zelfreinigend watersysteem 
gecreëerd, waardoor enkel schoon hemelwater 
de PCIS in stroomt. Het enige onderhoud is een 
jaarlijkse ronde met de kolkenzuiger.

Door deze opstelling is het mogelijk waterma-
nagement uit te voeren, waarbij de hoosbui 
daar waar deze neervalt ter plekke kan worden 
verwerkt. Voor deze groeiplaats in Utrecht is 
door waterspecialisten uitgerekend dat 95 
procent van het hemelwater dat daar valt via 
de groeiplaats wordt verwerkt. Wanneer bij 
piekwater de PCIS te vol komt te staan, kan dit 
problemen geven voor de zuurstofhuishouding 
van het bomenzand. Om dit te voorkomen is 
een overstort ingebouwd, die weer afwatert via 
het hemelwaterriool.

Realisatie
De gemeente Utrecht, TGS en de Nationale 
Bomenbank hebben bovenstaande innovaties 
uitgewerkt in tekeningen. Afstemming en 
samenwerking met de rioolbeheerder waren 
hierbij essentieel. In een nieuw kolkenplan 

werden de oude kolken vervangen en werd het 
hemelwater op een nieuwe manier verwerkt, 
naar ieders tevredenheid. De groeiplaats past 
in de wateropgave van de rioolbeheerder. De 
boombeheerder heeft nu de mogelijkheid om 
de bomen te laten uitgroeien, waardoor ze 
belangrijk kunnen worden voor de leefbaarheid 
van de versteende locatie. De uitvoering vergde 
het nodige denkwerk en overleg vanwege de 
beperkte werkruimte (doorstroom voetgangers, 
bereikbaarheid voor nooddiensten en verwijde-
ren terrassen), maar dankzij de goede samen-
werking van alle partijen werd het project in 
korte tijd succesvol gerealiseerd. De bomen 
krijgen nog drie jaar nazorg en kunnen dan 
onbelemmerd doorgroeien, gevoed door de 
nieuwe groeiplaats.

Al met al is er een nieuwe stap gezet met 
betrekking tot multifunctionele groeiplaatsen 
voor bomen, waarbij we de stad als een spons 
gaan gebruiken, piekwater kunnen bufferen en 
verdroging van bomen tegengaan. De bomen 
krijgen nu een reële kans om onder extreme 
omstandigheden de omgeving leefbaar en aan-
genaam te maken.

'De smart kolken 
kunnen het straat-
vuil scheiden van 
het water'
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Er wordt in Nederland als een gek gebouwd. Dat weet ik als geen ander: 
ik ben zelf een huis aan het verbouwen en je moet tegenwoordig bijna 
zuiniger zijn op een goede relatie met je aannemer dan met je vrouw. Die 
bouwwoede betekent ook kansen voor de groene sector. Veel bouwen 
betekent traditioneel veel werk voor groene aannemers, hoveniers en 
boomkwekers. Tel daarbij op dat we inmiddels aardig overtuigd zijn van 
het belang van groen voor zaken als klimaatverandering. Toch durf ik een 
kritische noot te plaatsen. Natuurlijk wordt er weer geld verdiend in de 
sector, maar zijn we al zo ver dat we structureel meer aandacht geven aan 
groen? Ik denk het niet. Ik sprak pas geleden een grote projectontwik-
kelaar. Het zijn dit soort partijen die bepalen hoe de nieuwe Nederlandse 

wijken eruit gaan zien. Deze ontwikkelaar stelde dat er in Nederland 
nog nooit een wijk is gebouwd waarin groen en bomen leading waren. 
Natuurlijk kennen we allemaal de opgeklopte makelaarsbrochures, met 
ronkende kopregels als: ‘Buiten Gewoon Wonen In Het Groen’, met daarop 
stoere bomen, die in de praktijk zwabberende lollystokjes blijken te zijn.  

Wat deze projectontwikkelaar bedoelt, is dat er nog nooit een wijk 
gebouwd zou zijn waarin de aanplant van echt grote bomen is verzilverd 

in hogere huizenprijzen. Deze ontwikkelaar vertelde het als volgt: ‘Ik 
krijg dagelijks installateurs aan mijn bureau die melden dat wij duurdere 
installaties moeten kopen. Mijn antwoord is altijd simpel: “Als jij kunt 
bewijzen dat duurdere installaties leiden tot een substantieel hogere 
huizenprijs, ben ik morgen jouw klant.” De groene sector wil dat ook. Ze 
willen eigenlijk dat er meer geld door hun sector stroomt.’ i-Tree of TEEB, 
was daarop mijn antwoord. Hoewel onze projectontwikkelaar daar wel 
van gehoord had, was dat niet het antwoord waarop hij zat te wachten. 
Hij wilde echt het bewijs dat als er meer geld naar bomen gaat, hij ook 
substantieel meer geld voor zijn huizen kan vragen. Geld dat hij anders 
niet krijgt. Voor mij was dit een eyeopener. We denken dat we heel goed 
bezig zijn en in staat zijn om groen waarde te geven. Helaas is dit niet de 
perceptie van andere stakeholders. 

Neem bijvoorbeeld de laatste Boominfodag. Prachtig dat er zo’n uitge-
breid programma wordt opgesteld; ik weet hoe ingewikkeld het is, maar 
het is toch vooral een feestje van vakbroeders onder elkaar. Dat kan een 
doelstelling zijn, maar het brengt weinig. Het is leuk om met vakbroeders 
onder elkaar te kletsen en ideeën uit te wisselen, maar de echte uitdaging 
is om de ‘vijand’ – deze projectontwikkelaar – in ons kamp te krijgen en 
hem te laten zien dat een boom ook een geldboom kan zijn. 

Met vriendelijk groet,
Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofdredacteur

 Geldbomen

Leuk om als vakbroeders 
onder elkaar te kletsen, 
maar de echte uitdaging is 
om projectontwikkelaars in 
ons kamp te krijgen

Er zou nog nooit een  
wijk gebouwd zijn waarin  
de aanplant van grote  
bomen is verzilverd in  
hogere huizenprijzen
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