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Essentaksterfte, don’t panic • Bomendag Van Hall 
Larenstein • Kwaliteit van plantgoed meetbaar maken 
• Veilig hakselen • Takkenversnipperaars • Gemeente 
Cuijk enthousiast over nieuw boomgranulaat • De 
GMC-geslachten • Boomambassadeurs kiezen hun 
inspiratieboom • Handhaven: geen woorden, maar daden

Boomambassadeur Baljon: ‘De vleugelnoot, 
een boom die uitroept ik ben natuur’
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Boomkwekerij Ebben B.V.  |  Beerseweg 45  |  5431 LB Cuijk NL
T  +31 (0)485 31 20 21  |  info@ebben.nl  |  www.ebben.nl

Ik zoek, ik zoek
...en het heeft intens rode bloemen en is vurig oranje in de herfst. Beplanting zoeken op kleur, vorm, formaat, toepassing, 
standplaats of tal van andere kenmerken? Met de TreeEbb van Boomkwekerij Ebben zoekt en vindt u de juiste boom voor 
ieder groenproject. Met een paar simpele klikken selecteert u eenvoudig uit duizenden soorten. Én heeft u uitgebreide 
soortbeschrijvingen en foto’s direct bij de hand. 

TreeEbb, dé online bomentool 
voor en door groenprofessionals

Binnenkort online!

TreeEbb

onkruidweek
van hetweekvanhetonkruid.nl



Simpel gezegd: bomen met toekomst zijn bomen 

die ook in de stedelijke omgeving een relatief 

lang leven zijn beschoren. Dat bereiken ze om 

twee redenen: door soortspecifieke eigenschap-

pen en door maatregelen die de groeiplaats 

van deze bomen geschikt maken. En omdat 

toekomstbomen ook nog andere voordelen met 

zich meebrengen, is het eigenlijk raar dat er nog 

steeds ‘gewone bomen’ worden geplant. Maakt 

onbekend dan onbemind? Betrapt… kennisge-

brek over boomsoorten tijdens de planvorming 

zorgt ervoor dat nog steeds ‘gewone bomen’ 

worden geplant. En dat legt een bom onder 

duurzaam groen.

Aantastingen helpen

Het steeds groter aantal actuele boomaantas-

tingen zorgt ervoor dat de soortenkeuze van 

bomen iets bewuster plaatsvindt. Weg van de 

monoculturen waarin Napoleon ons leerde plan-

ten. Door een laan niet meer te beplanten met 

één soort, maar met veel meer soorten, en door 

selecties te gebruiken, spreiden we het risico. Het 

aanplanten kan groepsgewijs plaatsvinden, maar 

ook afwisselend van kruispunt tot kruispunt. 

Landschapsarchitecten zijn zover nog niet, maar 

u en ik hebben de plicht hen uit te leggen dat 

Leentje straks beter niet langs een lange linde-

laan kan lopen. De gevarieerde bomenlaan is in 

nieuwe ontwerpen de norm. Gevarieerder kiezen 

kan ook heel subtiel. Neem eens een Platanus 

x hispanica Mr. X, die minder vatbaar is voor 

bladvlekkenziekte in het late voorjaar: het scheelt 

een veegronde om het jonge afgevallen blad op 

te ruimen. De leek ziet het er niet aan af en u 

bespaart kosten. 

Klimaat verandert

Omdat wij nu het klimaat van Parijs van pakweg 

twintig jaar geleden hebben, moeten bomen zich 

aanpassen. Natuurlijke zaailingen houden die 

verandering niet bij. Dat betekent dat autochtoon 

plantmateriaal inmiddels ordinaire geldklopperij 

is. Of beter gezegd: een onzinnig achterhoe-

degevecht. Beter is het om in- en uitheemse 

exemplaren te kruisen: laat de evolutie weer zijn 

werk doen. Volgens klimaatscenario’s van het 

KNMI (juni 2014) gaan de klimaatveranderingen 

gewoon door. Het betekent dat we warmere 

zomers krijgen. En doordat regen meer in plens-

buien gaat vallen, stroomt het regenwater snel 

weg en bereikt het de stedelijke bodem niet. 

Droger en warmer! Een aanslag op de bomen. 

Onze inheemse bomen kunnen daar niet tegen. 

Bomen met toekomst zijn in het stedelijk gebied 

dus bomen die tegen ’s zomerse droogte en 

hitte kunnen. Naast de iep zijn dat opvallend 

veel bomen die van oorsprong uit een gebied 

met landklimaat komen. Met die logica is de 

keuze weer een stuk beperkter en eenvoudiger 

te maken. 

Ook ecologisch is er wat te hale!

Maar dat gezegd hebbend krijg ik het aan de 

stok met ecologen: "Aan exotische bomen heeft 

onze fauna niets." Onzin! In dergelijke discus-

sies wordt altijd de inheemse eik aangehaald. 

Inderdaad: er komen misschien wel 450 soorten 

insecten op voor. Het zijn echter allemaal vreten-

de insecten: de eik wordt aan alle kanten aange-

vallen door rupsen, boorders en ander voer voor 

vogels. Maar nectar? Dat is nauwelijks te vinden 

op de eik. Net als stuifmeel, dat vooral wegvliegt. 

Nee, dan is de bijenboom (Tetradium daniellii) op 

sommige plekken waardevoller. In de drachtarme 

Bomen met toekomst dienen 
meer dan één doel

Het planten van bomen met toekomst is de norm. Buurtstraatjes daargelaten, is het inmiddels gemeengoed dat stadsbomen een minimale 

leeftijd van vijftig jaar moeten kunnen bereiken. Welke bomen voldoen aan die eis? Met andere woorden: wat zijn nu eigenlijk bomen met 

toekomst?

Auteur: Jaap Smit

Europese hopbeuk (Ostrya carpinifolia) 
in Nijmegen Plant bomen uit het landklimaat
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periode (grofweg van de langste dag tot en met 

februari) levert deze boom vrachten nectar aan 

bijen, hommels en zweefvliegen. Zo zijn er veel 

meer exoten te noemen die de Nederlandse 

fauna ondersteunen. Laten we dus leren ook 

naar nectarverzamelende insecten te kijken!

Duurzaam planten

Bomen met toekomst leven langer dan hun 

gewone soortgenoten. Dat kan dankzij een 

goede groeiplaats. Ik meldde al dat het droger 

wordt volgens het KNMI. Dat betekent dat de 

normen voor de groeiplaatsgrootte alleen maar 

naar boven bijgesteld moeten. Als er geen grond-

water beschikbaar is, dan is één m3 groeiruimte 

per groeijaar vereist. En misschien wordt het over 

twintig jaar wel 1,5 m3 per groeijaar. Dus, kan 

een groeiplaats door kabels, leidingen of welke 

oorzaak ook nu al niet groot genoeg gemaakt 

worden voor de beoogde boom? Kies dan een 

boomsoort of -selectie die kleiner blijft: van eer-

ste grootte naar tweede grootte. Ga nooit mee 

in discussies, want wie krijgt het op zijn brood als 

de boom na een aantal jaren terugvalt in condi-

tie? Juist: de groen- of boombeheerder. 

Volop te kiezen

“Maar met alle eisen die aan bomen wor-

den gesteld, is er zo weinig te kiezen,’’ wordt 

mij vaak voor de voeten geworpen. En dat is 

gelukkig niet waar. Voor een vooruitstrevende 

gemeente heb ik net een inspirerende bomenlijst 

opgesteld. Daarop staan ongeveer 150 betrek-

kelijk onbekende boomsoorten van verschil-

lende grootte. De jonge boombeheerder van die 

gemeente is van mening dat hij na wat zoeken 

alle soorten die op de lijst staan kan vinden. 

En hij laat het in de praktijk ook zien. Omdat 

ik behalve bij gemeenten ook bij veel kleine en 

grote boomkwekers over de vloer kom, kan ik 

altijd helpen zoeken. En knellen de aanbeste-

dingsregels of inkoopvoorwaarden? Dan passen 

we daar in overleg met mijn collega’s van Cobra 

planadviseurs een mouw aan. Hier geldt: waar 

een wil is en waar vakmensen zitten, is een weg. 

Met mijn dendrologische achtergrond help ik ze 

graag op weg. 

Met toekomstbomen veel bereikt

Vanaf nu plant u gevarieerd bomen en spreidt 

daarmee het risico op grootschalige aantastin-

gen. Het aardige is dat u heel veel doelen bereikt 

onder de noemer van ‘Bomen met Toekomst’. 

Want naast die risicospreiding heeft u bomen die 

beter groeien en eerder de beoogde functie ver-

vullen, zoals schaduwwerking en het bestrijden 

van urban heat, en ruimte bieden aan fauna. 

Door de variatie vallen individuele bomen en 

boomgroepen meer op. Daardoor ontstaan er 

highlights in bloei, herfstkleur en stammen. Door 

die verschillen neemt de betrokkenheid van inwo-

ners bij groen toe, hetgeen uiteindelijk resulteert 

in een groter budget (…). Last but not least doet 

de vraag naar toekomstbomen een beroep op 

uw vakkennis. En dat maakt het bomenvak erg 

leuk!

Vakkenis opdoen

Wilt u uw vakkennis wat opkrikken en nieuwe 

bomen met toekomst leren kennen? Dan heeft u 

twee opties. Ten eerste kunt u de cursus ‘Bomen 

met Toekomst’ volgen. In een dag leert u de 

uitgangspunten en het bijbehorende sortiment 

kennen. Een andere mogelijkheid is de kwekerij-

safari. Op één dag bezoeken we vanuit diverse 

locaties in het land twee of meer boomkweke-

rijen met toekomstbomen. Onderweg in de bus 

wordt u bijgepraat. Beide activiteiten zijn ook als 

incompanycursus te boeken. 

v

Jaap Smit is teamleider en dendroloog bij 

Cobra boomadviseurs bv. Cobra is sinds 2000 

actief in het groene domein van de openbare 

ruimte. 

Voor vragen over boomonderzoek en 

gevarieerde boomsoortenkeuze kunt u 

contact opnemen met Jaap Smit. Hij is bereik-

baar op nummer 088 - 26 27 211, per mail: 

Jaap.Smit@CobraBoomadviseurs.nl en via

Bedrijf: Cobra boomadviseurs bv

Naam: Jaap smit

Functie: Dendroloog 

Plaats: Pijnacker

Omvang: 25 medewerkers

Geschreven onder verantwoordelijkheid van 

Jaap Smit.
Deze rijkbloeiende Aziatische linde (Tilia insularis) is een 
uitstekende drachtplant die ook nog heerlijk geurt. 

Hommels op de bloem van de bijenboom 
(Tetradium daniellii).

Lange lindenlaan met diversiteit aan 

bijenbomen

In een gemeente in Noord-Holland worden in 

een laantje veertig linden in veertien verschil-

lende soorten en cultivars aangeplant. Langs 

de doorgaande weg zonder parkeervakken, 

bloeien de linden nu niet twee weken per 

jaar, maar zorgt de variatie voor een bloei-

periode van bijna tien weken. De wilde bijen 

en honingbijen verzamelen hun nectar over 

een langere periode. De nectar hebben zij 

nodig voor de aanleg van broedkamers, voor 

de overwintering en als energievoorziening. 

En denk niet dat die variantie aan linden een 

rommelige indruk geeft: ook een gevarieerde 

laan vormt weer een eenheid.

@dendroloog
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Kortenhoef 

Tel: 06-21225226

www.robvandenhoek.nl

Markelo: 0547-750 900 

Dedemsvaart: 0523-611 176 

info@boomspecialist.nl 

www.boomspecialist.nl 

Adviseurs voor: Bomen, 
Grootgroen, Flora&Fauna

Van Pallandtlaan 10

6998 AW Laag-Keppel

T: 0314-642 221

info@foreestgroenconsult.nl

www.foreestgroenconsult.nl

Boomverzorging en 
Groenvoorziening

Treviso 13

2921 BJ Krimpen aan den IJssel

T: 0180-515844

info@kdbgroen.nl

www.kdbgroen.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

T: 030-656 3016

M: 06-54942530

info@vanaschgroenvoorziening.nl

www.vanaschgroenvoorziening.nl

Boomadviesdiensten Heusden
Boomtechnisch onderzoek, VTA, 

Boomeffectanalyse, 

(Picus-) geluidstomografie

T: 06-12330613

info@boomkarwei.nl

Boom- en landschaps-
verzorging 
VCA gecertificeerd

Stationsweg Oost 196

3931  EX  Woudenberg

T: 033-286 5068

info@gkboomverzorging.nl

www.gkboomverzorging.nl

Tarzan Boomspecialisten

Snoei & Kap - onderzoek, 

inventarisatie, aanplant, detachering

T: 0297-582994

f@tarzan.eu

www.tarzan.eu

VERTROUWD MET BOMEN!

Broeksteeg 2 

6732 GS Harskamp 

T 0318 - 654855

F 0318 - 479844

info@flierboomverzorging.nl

www.flierboomverzorging.nl

Onderzoek, advies, snoei
ETW, ETT

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

Snoeien, rooien, verplanten
VTA controle,  advies

Treeworker, Tree Technician

T: 0525-653695
M: 06-51061686

info@boomentuintechniek.nl
www.boomentuintechniek.nl

Bomen & beplanting
T: 0172-631 720 

info@cyber-adviseurs.nl

www.cyber-adviseurs.nl

Waaldijk 24
6677 MB 
Slijk-Ewijk

0481-482 556
0653-847 171

bosland@planet.nl

VTA-rapportages
FFW-checks

Beilen - Terhorst 5
Diever - Kastanjelaan 10

Groningen - Lavendelweg 27
0593 - 52 70 32

Wencopperweg 64

3771 PP Barneveld

T: 06-21582757

F: 0342-427039

www.wencopkwekerijen.nl

kwekerij@wencop.nl

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

“Onze 
kwaliteit 

is onze 
toekomst”

leverancier van 
Buxusstek Sempervirens, 
Faulkner & Prunus Novita

www.wilbertstek.nl
Smidstraat 1 - 6691 ES - Gendt
Tel. 0481 - 425543 | Mob. 06 - 54255446 
Fax 0481 - 422963 | info@wilbertstek.nl

onkruid
week

van het
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De Friese Iepenwacht organiseerde op 19 februari in Drachten een kennissymposium voor beheerders van de deelnemende gemeentes over 

essentaksterfte. De belangrijkste spreker tijdens dit symposium was Iben Margrete Thomsen. Haar visie op essentaksterfte was tweeledig. 

Enerzijds: ’Don’t panic' en begin niet te snel met kappen’, anderzijds ’You ain’t seen nothing yet’. Nederland staat pas aan het begin van de 

uitbraak, en zeker in de bossen zal het waarschijnlijk nog veel erger worden. 

Iben Margrete Thomsen: 
’Essentaksterfte, don’t panic’12   
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Colofon
Boomzorg wordt 8 keer per jaar in een  gemiddelde 

oplage van 2.250 exemplaren verspreid onder 

boomverzorgers en boombeheerders in dienst van 

gespecialiseerde bedrijven en gemeentes. 

Redactie & commercie

NWST NeWSTories bv

Fransestraat 41

6524 HT Nijmegen

T 024-3602454

F 024-3602464

I www.boomzorg.nl

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

Vakredacteur:    Kelly Kuenen (santi@nwst.nl)

Vormgeving:      Marie Cecile Oosterhout

Advertenties:     Alberto Palsgraaf (alberto@nwst.nl)

          Peter Jansen (peter@nwst.nl)

 

Abonnementen

69,- per jaar. De abonnementsperiode loopt van 

1 januari tot en met 31 december van ieder jaar en 

uw abonnement zal jaarlijks automatisch worden 

verlengd, tenzij uw schriftelijke wederopzegging 

uiterlijk 31 oktober voorafgaand aan de nieuwe 

abonnementsperiode in ons bezit is.

Op alle abonnementen zijn onze leverings-

voorwaarden van toepassing. Deze vindt u op 

www.boomzorg.nl/abonnement

ISSN: 2211-9892

Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van 

(de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbe-

houden. Deze berusten bij Boomzorg c.q. de betreffende 

auteur. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke 

toestemming van de uitgever worden verveelvoudigd en/

of openbaar gemaakt door middel van druk, scan, foto-

kopie, elektronisch of op welke wijze dan ook. Boomzorg 

wordt tevens elektronisch opgeslagen en geëxploiteerd. 

Alle auteurs van tekstbijdragen in de vorm van artikelen 

of ingezonden brieven en/of makers van beeldmateriaal 

worden geacht daarvan op de hoogte te zijn en daarmee 

in te stemmen e.e.a. overeenkomstig de publicatie- en/of 

inkoopvoorwaarden. Deze zijn bij de redactie ter inzage of 

op te vragen.

Actueel
8 Nieuws

22 Veilig hakselen met 

 takkenversnipperaars

28 Gemeente Cuijk enthousiast over nieuw   

 bomengranulaat

Column
54 Hoofdredactioneel

 

Boomambassadeurs kiezen 
hun inspiratieboom 

De laatste jaren zijn een aantal dingen verdwenen 

uit de groene wereld waar we misschien niet zo 

rouwig om moeten zijn. Iets waar wij als redactie 

wel verdrietig over zijn is het wedervaren van het 

fenomeen Boom van Het Jaar. Oké, formeel gezien 

bestaat dat predicaat nog steeds, maar er is wer-

kelijk niet een groenbeheerder, boomverzorger of 

landschapsarchitect, die de boom van 2015 zonder 

de hulp van Google kan benoemen. Ik heb het 

even voor u opgezocht maar het was Magnolia 

kobus. 

52

en verder40

Handhaven: geen woorden, 
maar daden
 

‘Handhaving’ betekent ‘ingrijpen in 

een illegale toestand’. Voorbeeld: 

iemand gebruikt een perceel in strijd 

met het bestemmingsplan. Of er dreigt 

gevaar voor de instandhouding van 

een aangewezen Monumentale boom. 

Handhaving kan door middel van het 

strafrecht of het bestuursrecht. Een toe-

zichthouder kan dus soms twee petten 

op hebben. 
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Niet van de hak op de tak springen, 
maar veilig hakselen!

Speciaal voor de Europese markt ontwikkelde het 

Amerikaanse bedrijf Vermeer de Brush Chipper BC230 

XL. Deze houtversnipperaar is nu zo’n drie jaar op de 

markt en doet het goed hier in Nederland. Ook Pius 

Floris Amsterdam werkt ermee. ‘Eerst hadden we andere 

machines met twee invoerrollen vlak boven elkaar, maar 

toen kreeg je nogal eens een behoorlijke tak tegen je 

aan’, zegt uitvoerder Michel Weenink. 

Bomendag Van Hall Larenstein opent 
met het thema diversiteit de ogen van 
studenten
 

Hogeschool VHL, voorheen Hogeschool van Hall 

Larenstein, hield op 11 december 2014 een bomendag. 

Het thema was ‘diversiteit van bomen in het stedelijk 

gebied’. Hans Jacobse verwittigde de Boomzorg-redactie 

hiervan, met name omdat hem in de BOMENMONITOR-

enquête een vraag was opgevallen: of respondenten 

vonden dat er te weinig aandacht aan diversiteit wordt 

besteed binnen het onderwijs. De strekking van zijn 

boodschap: er wordt aan gewerkt.

14

19

inhoud

Plant eens een boom van de buitencategorie!
 

De telefoon rammelt in de auto: Opperhoofd Hein aan de lijn. Na de 

gebruikelijke prietpraat vraagt het opperhoofd: ‘JP, denk eens mee 

over de vraag hoe bomen onder de aandacht te brengen bij de eind-

gebruikers, zoals gemeenten, maar ook particulieren. En dan anders 

dan de acties Boom van het jaar, Boom van de toekomst en dat soort 

initiatieven.’ ‘Goed plan, Hein’, is mijn reactie, ‘maar dan wel met 

inspirerende en tastbare voorbeelden van een boomaanplant, ergens, 

en het verhaal van de planter erbij. 

32 
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Nieuws
18 maart: 59e natio-

nale Boomfeestdag
Woensdag 18 maart vindt de 59e nationale editie 

van de Boomfeestdag plaats. Het thema van deze 

editie is Bomen & Water, verwijzend naar twee 

essentiële elementen in de natuur. 

Wat is onmisbaar zowel voor bomen als voor de 

mens, en speelt een belangrijke rol in de besluit-

vorming in maatschappij en politiek? Ook bij het 

planten en onderhouden van bomen moet reke-

ning worden gehouden met de watervoorziening. 

Zo is de grondwaterstand in het voorjaar vaak 

laag, waardoor nazorg (onder andere bewateren) 

belangrijk is. De aftrap van de 59e editie van de 

Boomfeestdag vindt plaats in Almere, een stad 

waar sinds de oprichting veel aandacht aan groen 

en water is besteed. Als gevolg daarvan heeft 

Almere veel groen tussen en in de wijken.

Nieuwe bestuurs-

leden NVTB
Tijdens de afgelopen algemene ledenverga-

deringen van de Nederlandse Vereniging voor 

Taxateurs van Bomen (NVTB) zijn nieuwe leden 

aan het bestuur toegevoegd.

Ceciel van Iperen volgt na twaalf jaar Adri van 

der Waart op als voorzitter en Bernard Flier volgt 

Harold Schoenmakers op als secretaris. Ronald 

Wobben volgt Erik Platje op als bestuurslid en 

afgevaardigde van de technische commissie. 

Michel van Ingen is toegevoegd aan het bestuur 

als portefeuillehouder pr en communicatie. 

Martijn van der Spoel is herkozen als penning-

meester en is vicevoorzitter. 

Het was een gedenkwaardig moment. De aftre-

dende bestuursleden werden bedankt voor hun 

kennis en inzet, die de NVTB hebben gemaakt tot 

een gezonde twintigjarige vereniging met ruim 

50 actieve taxerende leden.

Bomen als 

faunabaken
Vincent van de Klok kwam met een aantal 

foto's over het omtrekken van de zogenaamde 

bakenbomen langs de Maas. Deze bakenbomen 

zijn meestal populieren, die direct naast de rivier 

werden geplaatst en die schippers houvast gaven 

over de loop van deze rivier. Inmiddels zijn deze 

populieren meestal totaal versleten en worden 

veel van deze bomen omgezaagd. 

Bij de aanleg van nevengeulen in de Hemelrijkse 

Waard bij Oijen in Brabant wordt dat op een 

andere manier gedaan. De bomen worden daar 

omgetrokken en worden vervolgens met kluit en 

al in de nevengeulen gelegd. De bakenbomen 

worden dan een soort faunabakens. Het idee is 

dat de bomen, die met betonblokken en kettin-

gen worden verankerd zodat ze niet wegspoelen, 

ervoor zullen zorgen dat fauna wat sneller voet 

aan de grond krijgt. Het gaat dan om amfibieën 

en vissen, maar bijvoorbeeld ook om ijsvogeltjes. 

Het omtrekken van de bomen wordt gecontro-

leerd gedaan. Dus niet met een zware loader die 

trekt of duwt, maar met een buitengaats model 

handlier. Klok Projecten heeft speciaal voor dit 

project in Duitsland zo’n lier aangeschaft die 16 

ton trekt, alleen met handkracht. 

De kluiten worden overigens eerst ´voorbehan-

deld´. Dat betekent dat in de trekrichting een 

geul wordt gegraven en met een wortelmes een 

deel van de wortelpruik wordt doorgesneden. 

Anders zou het volgens Vincent van de Klok 

onmogelijk zijn om de bomen met handkracht 

om te trekken.

‘Duurzaam inkopen 

te weinig onder de 

aandacht’
De overheid heeft de afgelopen jaren te 

weinig gedaan om duurzaam inkopen te pro-

fessionaliseren. Dat stellen MKB Nederland, 

VNO-NCW, MVO Nederland, De Groene 

Zaak, Nevi en Social Enterprise in een brief 

aan de Tweede Kamer. De partijen maken 

de balans op nadat zij in 2011 verschillende 

aanbevelingen deden wat betreft duurzaam 

inkopen. Volgens de zes partijen is er sinds 

die tijd te weinig veranderd. Ze roepen op tot 

het samenstellen van een nieuw duurzaam 

inkoopprogramma en geven vijf actiepunten. 

Zo zou de overheid onder andere moeten 

investeren in professionalisering en implemen-

tatie van duurzame inkoop en moet er een 

benchmark komen voor duurzaam inkopen. 

Ook moeten overheden volgens de partijen 

stoppen met de grote mate van bureaucre-

atie.

Dolmar nieuwe 

productgroepen
Dolmar, dochterbedrijf van Makita en leve-

rancier van professioneel (accu)gereedschap, 

brengt in 2015 twee nieuwe ontwikkelin-

gen: een nieuwe serie tuinmachines en nieu-

we viertaktmotoren. Dolmar heeft een serie 

tuinmachines ontwikkeld. Twee accu’s van 

18 V elk leveren in totaal een kracht van 36 

V. Daarnaast presenteert Dolmar de Makita 

Mini 4 stroke engine, een viertaktmotor met 

een laag brandstofgebruik en schone uitlaat-

gassen. Het uitstootniveau van deze motor is 

tien keer zo laag als dat van een conventio-

nele tweetaktmotor.

De 18Vx2-producten worden geleverd onder 

de naam Makita; alle andere machines 

worden gewoon geleverd onder het Dolmar-

label.
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Wet- en regelgeving
Minister Plasterk van Binnenlandse Zaken wil 

gemeenten de ruimte geven om flexibeler om te 

gaan met bepaalde regels. Dat valt te lezen in 

een brief aangaande ‘Agenda Lokale Democratie’ 

die de minister aan de Tweede Kamer stuurde. 

Volgens Plasterk is het nodig anders om te gaan 

met de wet- en regelgeving, omdat met name 

gemeenten de wetten en regels als belemme-

rend ervaren. Plasterk is van plan met een aantal 

gemeenten een experiment uit te voeren om te 

kijken of het haalbaar is een andere, lokale rege-

ling toe te passen. Met het experiment moet er 

ruimte worden gecreëerd voor participatie van 

burgers. 'Ruimte voor experimenteren' is een van 

de punten uit Plasterks voorstel. Alle punten uit 

de brief hebben betrekking op de ontwikkeling 

van de lokale democratie.

Wedeo over-

genomen door 

De Groenmakers
De Groenmakers uit Doetinchem heeft per 1 

januari 2015 het handmatig groenonderhoud van 

arbeidsontwikkelbedrijf Wedeo overgenomen. 

De overname past bij de doelstellingen van de 

Participatiewet, die per 1 januari 2015 is inge-

voerd. De bedrijfsrisico’s liggen bij een reguliere 

werkgever en de medewerkers van de sociale 

werkvoorziening gaan werken bij een regulier 

bedrijf. Door deze overname blijft de dienstverle-

ning aan de klanten van Wedeo gecontinueerd. 

Met de invoering van de Participatiewet per 1 

januari 2015 vormen sw-bedrijven de schakel 

naar garantiebanen, al dan niet door middel van 

detachering. 'Wedeo stopt met het zelf uitvoeren 

van de dienst handmatig groenonderhoud', ver-

telt algemeen directeur Lisette Bosch. 'We wilden 

het handmatig groenonderhoud blijven aanbie-

den aan ons team van vijftien medewerkers. In 

De Groenmakers hebben we een betrouwbare, 

ervaren, professionele overnamepartner gevon-

den met oog voor klant en medewerker.'

De Groenmakers Sport en Groen is een mid-

delgrote, regionale, sociale onderneming die in 

2012 ontstaan is uit de gemechaniseerde onder-

houdsploeg van Wedeo. Het vakkundige team 

is gespecialiseerd in groenonderhoud van zowel 

grote als kleine buitenruimtes en sportaccom-

modaties. 'Bij De Groenmakers bewijzen mensen 

met een afstand tot de arbeidsmarkt dat zij met 

hun beperking, maar vooral met hun mogelijkhe-

den meer in hun mars hebben dan ze misschien 

zelf ooit gedacht hadden', zegt algemeen direc-

teur Jan van Ulst. 'Wij willen bedrijven volledig 

ontzorgen op het gebied van social return on 

investment (SROI), dat bijdraagt aan maatschap-

pelijke participatie. Kwaliteit, doelmatigheid en 

efficiëntie van het werk staan bij ons voorop. Alle 

medewerkers worden begeleid door een meewer-

kend voorman, een reguliere vakkracht. Hierdoor 

is er gerichte ondersteuning tijdens de opdracht. 

Bovendien is De Groenmakers ISO 9001-, VCA**-

, PSO trede 3- en Groenkeur-gecertificeerd en zijn 

de medewerkers goed opgeleid. Ze zijn allemaal 

in het bezit van een VCA-diploma, waarmee we 

veilig werken bevorderen.'

Husqvarna opent 

concept store
Producent Husqvarna heeft 17 januari zijn eerst 

concept store geopend in Stockholm. In de win-

kel wordt een assortiment aan Husqvarna- en 

Gardena-producten aangeboden. ‘De Husqvarna 

concept store geeft klanten een unieke merkbe-

leving en geeft ons de mogelijkheid om consu-

mentengedrag te bestuderen en zo dealers en 

retailers nog beter te trainen’, vertelt Kai Wärn, 

president en CEO van de Husqvarna Group. ‘De 

concept store biedt ons de kans om rechtstreeks 

met klanten te communiceren en nieuwe concep-

ten uit te testen.’

Husqvarna wil dat de winkel uiteindelijk gaat die-

nen als vergader- en opleidingscentrum voor dea-

lers en medewerkers. ‘We hopen dat de winkel 

een forum wordt voor onze dealers als ze meer 

over onze producten willen weten’, aldus Pavel 

Hajman, president van de Husqvarna Divisie.

Hoger eigen vermo-

gen gemeenten
Het eigen vermogen van gemeenten liet in 2013, 

ondanks de economische crisis, een lichte stijging 

zien. Dat blijkt uit een analyse van Deloitte op 

basis van jaarrekeningen en begrotingen van 

gemeenten, waterschappen en provincies. 

Waar het eigen vermogen van gemeenten licht 

steeg, steeg dat van provincies de afgelopen 

jaren juist flink. Dit zou vooral komen door de 

verkoop van deelnemingen in energiebedrijven. 

Hoewel het eigen vermogen van gemeenten in 

2013 toenam, was het niet zonder meer een 

rooskleurig jaar. Lokale overheden, waaronder 

gemeenten, hebben leningen afgesloten, waar-

door hun schuld is gestegen. Volgens Deloitte is 

de nettoschuld van lokale overheden sinds 2009 

toegenomen van 16,9 miljard naar 24,9 miljard 

euro. Voor de brutoschuld is dat 65,2 miljard, ten 

opzichte van 60,6 miljard in 2009. Volgens Rein-

Aart van Vught, partner bij Deloitte, hebben mid-

delgrote en grote gemeenten het relatief zwaar. 

Zij zijn zwaar getroffen door de crisis en hebben 

grote verliezen op grondexploitaties geleden. ‘Dit 

heeft een nadelig effect op het eigen vermogen 

en de nettoschuld van deze gemeenten’, aldus 

Van Vught.

Boombakken op 

Campus Diemen 

Zuid
In Diemen Zuid heeft Greenmax enkele ronde 

polyester boombakken geplaatst. De geplaatste 

boombakken zijn uitgevoerd in gewapend poly-

ester. Doordat de bewapening in de hoeken 
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wordt doorgelegd, kunnen deze niet uitscheu-

ren. De bovenrand is dubbel omgezet, wat deze 

bak een tijdloze uitstraling geeft. De polyester 

boombakken zijn leverbaar in diverse vormen 

en afmetingen. Ook zijn meerdere RAL-kleuren 

mogelijk. Klik hier voor een compleet overzicht 

van de polyester boombakken. Campus Diemen 

Zuid heeft gekozen voor het plaatsen van de 

typen Acer PE1 (1500 x 800 mm) en PE2 (1200 x 

800 mm). De boombakken werden geleverd in de 

kleur zwartgrijs/RAL 7021.

Nieuwe bomen- en 

takkenzaag
Ufkes Greentec uit Drachten heeft een eigen 

bomenzaag ontwikkeld, genaamd Brunch Cutter. 

De zaag is zowel geschikt voor jonge bomen 

en struiken als voor dikke bomen tot 370 mm 

doorsnede. De Brunch Cutter is ontwikkeld als 

antwoord op de groeiende vraag vanuit de markt 

om bomen niet te knippen, maar te zagen. Hij 

past op de standaard mobiele en rupskranen met 

sorteergrijpersfunctie. De zaag wordt aangedre-

ven door het hydraulische systeem van de kraan. 

Het grote blad met daarop snijbijtels maakt het 

mogelijk snel struiken en bomen tot een diameter 

van 370 mm af te zagen.

De Brunch Cutter is modulair opgebouwd en 

kan daardoor op verschillende manieren worden 

samengesteld. De basis wordt gevormd door 

een zaag met grijperfunctie. Hieraan kunnen 

bijvoorbeeld een verzamelarm en een draaikrans 

toegevoegd worden. Deze laatste maakt het 

mogelijk om over de zwenk van de kraan struiken 

en opslag eenvoudig en snel weg te halen. De 

nieuwe zaag heeft een werkbreedte van 90 cm 

en is geschikt voor kranen vanaf 13 ton. Komend 

voorjaar brengt Ufkes Greentec ook een kleiner 

model op de markt, dat geschikt is voor kranen 

tussen 7,5 en 10 ton.

Dobberend Bos 

komt dichter bij
Vrijdagmiddag 30 januari waren nieuwsgieri-

gen en betrokkenen getuige van een bijzonder 

moment op het RDM-terrein. Daar ging namelijk 

het tweede prototype boomboei te water, ter 

realisatie van het Dobberend Bos.

Het tweede prototype heeft in tegenstelling tot 

het eerste prototype zeeboei geen extra drijf-

vermogen. Ook is er een ander type 'Hollandse' 

iep gepland, die meer bolvormig is (type: Ulmus 

Clusius). Daarnaast zal deze boom van het 

tweede prototype zoet in plaats van zout water 

krijgen. Hiermee wordt de uitdaging om de boom 

in de boei overeind en in leven te houden groter, 

maar de reproductie van één boomboei naar een 

heel bos van twintig boomboeien wordt juist een 

kleinere uitdaging. Het tweede prototype ligt 

naast het eerste in het Aqua Dock op de RDM 

Campus. Dit is dé Rotterdamse locatie voor het 

testen, demonstreren en produceren van innova-

ties op het water. 

Het project Dobberend Bos is een idee van kun-

stenaar Jorge Bakker (Columbia, 1973). De in 

Nederland wonende en werkende 'onderwerper', 

zoals hij zichzelf noemt, staat vooral bekend om 

zijn sculpturen en installaties met een architec-

tonische inslag. Deze maken vaak onzichtbare 

eigenschappen van elementen als water en wind 

zichtbaar. Zijn installatie In Search Of Habitus 

bestaat uit een met water gevuld aquarium 

en drijvende dobbers, met daarop bomen op 

schaalmodel. Deze miniatuurbomen dobberen 

losjes op en over het water, waarbij ze vragen 

oproepen over de relatie tussen de stadsmens 

en de natuur, en hoe beide zich verhouden tot 

elkaar en de wereld om hen heen. Initiator en 

producent van het Dobberend Bos is Mothership, 

een Rotterdams bedrijf waar kansen gecreëerd 

worden voor kunstenaars en waar het bedrijfs-

leven kan rekenen op professionele begeleiding. 

Mothership produceert, adviseert, begeleidt en 

bemiddelt bij kunstprojecten. Het Dobberend Bos 

zal naar verwachting najaar 2015 gerealiseerd 

zijn.

Duurzame boom-

verplanting 

Deventer
De gemeente Deventer heeft acht zilverlindes 

met machines verplaatst. Aan de werkzaam-

heden ging een flinke periode van voorberei-

dingen vooraf; de bomen werden twee jaar 

geleden al voorbereid door een gespecialiseerd 

bedrijf. De bomen werden verplaatst naar de 

nieuw ingerichte Ceintuurbaan. Door hun 

grote omvang geven de bomen het nieuwe 

gebied direct een groen karakter. De werk-

zaamheden werden uitgevoerd door Copijn, 

een bedrijf dat gespecialiseerd is in het ver-

plaatsen van bomen. De bomen met een 

kluit van drie meter doorsnede werden met 

speciale machines uitgegraven en door de stad 

vervoerd.

Nieuws
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2013 2014

De Friese Iepenwacht organiseerde op 19 februari in Drachten een kennissymposium voor beheerders van de deelnemende gemeentes over 

essentaksterfte. De belangrijkste spreker tijdens dit symposium was Iben Margrete Thomsen. Haar visie op essentaksterfte was tweeledig. 

Enerzijds: ’Don’t panic' en begin niet te snel met kappen’, anderzijds ’You ain’t seen nothing yet’. Nederland staat pas aan het begin van de 

uitbraak, en zeker in de bossen zal het waarschijnlijk nog veel erger worden. 

Auteur: Hein van Iersel

Iben Margrete Thomsen: 
’Essentaksterfte, don’t panic’
Nederland staat pas aan het begin van de uitbraak van essentaksterfte
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Aanleiding voor de bijeenkomst was een consta-

tering van Gauke Dam, projectleider van de Friese 

Iepenwacht. Dam zag bij veel beheerders een 

drang om in actie te komen. In een aantal geval-

len betekende dit kappen waar dat in zijn visie 

niet nodig zou zijn. Een wetenschappelijke basis 

daarvoor ontbrak echter, omdat er in Nederland 

nog weinig ervaring is met essentaksterfte. Iben 

Margrete Thomsen van het Deense instituut voor 

geowetenschappen en natuurbeheer, dat een 

onderdeel is van de universiteit van Kopenhagen, 

heeft die wetenschappelijke kennis wel, omdat 

Denemarken veel meer ervaring heeft met de 

ziekte. 

Haar visie is dat het beleid ten aanzien van essen-

taksterfte voor bossen pricipieel anders is dan 

voor stadsbomen. Bij essentaksterfte in bossen 

moet de beheerder zo snel mogelijk kappen, 

omdat anders de waarde van de opstand totaal 

zal verdampen. De schimmel groeit in het hout 

en dit doet dit verkleuren. Het hout is dan alleen 

nog geschikt als brandhout. In de stedelijke 

omgeving is dat minder van belang. Zolang een 

volwassen boom nog veilig is, hoeft deze niet 

gekapt te worden en zal ook niet snel sterven.

Een ander essentieel verschil tussen bossen en de 

stedelijke omgeving is dat essen in het bos onder 

een veel hogere infectiedruk staan. De schimmel 

overwintert in het afgevallen essenblad op de 

bosbodem en zorgt ieder jaar voor nieuwe aan-

tasting. In de stad is dat veel minder het geval. 

Ook daar zal de boom opnieuw besmet worden 

omdat de schimmel zich ook door de lucht kan 

verspreiden, maar dat zal veel minder zijn. En 

verder zijn de condities voor sporenvorming in de 

veel drogere en warmere stad veel minder gun-

stig dan op een vochtige bosgrond.

Op en neer 

Onderzoeker Iben Margrete Thomsen liet een 

aantal Deense voorbeelden zien van gevallen 

waarbij de conditie van aangetaste essen in de 

stad zelfs tijdelijk verbeterde. De hevigheid van 

de ziekte hangt samen met het weer in het voor-

afgaande jaar. Een vochtige warme zormer zorgt 

voor veel sporenzetting, en dus voor veel ziek-

tedruk in het volgende jaar. Als beheerder kun 

je wel direct gaan kappen, maar daar is op zich 

geen noodzaak voor.

Tijdens de bijeenkomst vertelde Margrete 

Thomsen ook over de laatste stand van de 

wetenschap. De pathogene schimmel die bekend 

stond onder de naam Chalara fraxinea is omge-

doopt in Hymenoscyphus fraxineus. Ook over de 

oorzaak van de ziekte is inmiddels het nodige 

bekend. Op onze inheemse essen kwam altijd 

al het essenvlieskelkje voor. Dit schimmeltje 

hoort onlosmakelijk bij onze inheemse essen, 

zoals Fraxinus excelsior. De normale cyclus van 

deze schimmel bestaat eruit dat het schimmeltje 

overwintert in de humuslaag op de bosbodem. 

In de zomer vindt dan sporenzetting plaats en 

nestelt de schimmel zich in het blad en de blad-

steeltjes van de aanwezige essen. In de herfst 

valt het blad af en begint de cyclus opnieuw. De 

schimmel groeit echter niet in de takken van de 

boom en de boom heeft er geen last. Wat nu 

in West-Europa gebeurd is, is dat ons inheemse 

essenvlieskelkje (Hymenoscyphus albidus) ver-

drongen is door het essenvlieskelkje dat bij de 

Chinese es hoort (Fraxinus mandshurica). Deze 

voor de Fraxinus excelsior pathogene schim-

mel Hymenoscyphus fraxineus is niet zo goed 

ingesteld op onze inheemse es; het groeit wel in 

de takken, en zelfs in de stam van de boom, en 

zorgt daar voor de bekende verschijnselen van 

essentaksterfte. Essentaksterfe is dus volgens de 

Deense onderzoeker het gevolg van een mis-

match tussen een schimmel en zijn waardplant. 

Een vochtige warme zormer 

zorgt voor veel sporenzetting 

en dus voor veel ziektedruk in 

het volgende jaar

Gered op het laatste moment 

Iben Margrete Thomsen liet twee foto’s 

zien van een veterane es bij het kerkje van 

Stubberup in Denemarken, die op het laatste 

moment op haar aandringen is gered. De es 

lijdt aan essentaksterfe, maar zal daar zeker 

niet heel snel aan onder doorgaan. Op de foto 

uit 2014 ziet de boom er zelfs vitaler uit als uit 

2013. 

(foto: Anne Kathrine Skifter) 

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-5119
Iben Margrete Thompson
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De Bomendag  is georganiseerd voor derde- en 

vierdejaars studenten van de richting tuin- en 

landschapsinrichting en bos- en natuurbeheer en 

geïnteresseerden uit het werkveld. In totaal zijn er 

een zestal presentaties gegeven die de studenten 

inzicht moesten geven in valkuilen en mogelijkhe-

den rondom de diversiteit van bomen in stedelijk 

gebied.  Henry Kuppen trapte de dag af met een 

presentatie over de risico’s van monoculturen. 

John Raggers, docent bos- en natuurbeheer bij 

Hogeschool VHL, vertelde over diversiteit in bos-

bouw. Daarna gaf studente Hanneke Louws een 

presentatie over de integrale beplantingsmethode 

van Frits Ruyten, bij wie zij stage heeft gelopen. 

Een vuistregel voor diversiteit

Aranea Floor, projectadviseur bij Stadsburo en 

onderwijsassistent bij Hogeschool VHL, had 

een literatuurstudie gedaan naar de 10/20/30-

regel van de Amerikaanse onderzoeker Frank 

Santamour. Santamour bedacht een theorie die 

moest bijdragen aan het robuuster maken van 

een bomenbestand.  Deze theorie heeft vooraf 

bepaalde percentages, van familie, geslacht en 

soort in een bomenbestand, als basis. Binnen 

een gemeente mag maximaal 30 procent van 

het totaal  bestaan uit één familie, bijvoorbeeld 

Salicaceae, slechts 20 procent van het totaal uit 

een bepaald geslacht, zoals Populus, en maar 

10 procent van het totaal uit een bepaalde soort 

of cultivar, zoals canadenis  ‘Robusta’. ‘De regel 

is goed toepasbaar, want tegenwoordig staan 

bomen vaak individueel geregistreerd. Steeds 

meer gemeentes hebben hun bomenbestand 

digitaal opgeslagen in een groenbeheersysteem. 

Je kunt dan snel en makkelijk opvragen hoeveel 

bomen er totaal zijn van een familie, geslacht of 

soort.’ 

Floor heeft deze theorie getoetst aan een prak-

tijkvoorbeeld in de gemeente Almere. Floor: ‘De 

gemeente Almere voldeed aan de 10/20/30-regel. 

Ze kwamen er wel achter dat enkele soorten, 

zoals Populus canadensis ‘Robusata’, bijna de 

grens van het vooraf gestelde percentage hadden 

bereikt. Dit zorgt er voor dat gemeente Almere 

weet welke soorten zij in de toekomst beter niet 

kunnen aanplanten om een robuust bomenbe-

stand te behouden.’ 

Hogeschool VHL vindt de theorie dermate inte-

ressant, dat men van plan is om afstudeerders 

van de studies bos- en natuurbeheer en tuin- en 

landschapsinrichting op dit onderwerp te zetten. 

‘Goede ontwikkeling!’, vindt Floor. ‘Met behulp 

van deze regel kan een organisatie op een snelle 

manier de diversiteit vergroten.’ Zij plaatst nog 

wel enkele kanttekeningen: ‘De afstudeerders 

zullen nog wel rekening moeten houden met de 

valkuilen van deze regel. De regel houdt bijvoor-

beeld alleen rekening met de verspreiding van 

de soort binnen de gemeente. Een belangrijke 

boomstructuur, zoals een ringweg, kan enkel uit 

essen bestaan terwijl het bomenbestand alsnog 

aan de 10/20/30-regel voldoet. Ondanks dat het 

bomenbestand vanuit de regel dan als “robuust” 

kan worden bestempeld. Daarnaast sluit de regel 

op dit moment ook nog de omgeving buiten. Een 

gemeente kan zich netjes aan de 10/20/30-regel 

houden, maar blijft nog steeds kwetsbaar voor 

ziekten en plagen als haar omgeving staat vol 

met bijvoorbeeld essen.’

Hogeschool VHL, voorheen Hogeschool van Hall Larenstein,  hield op 11 december 2014 een bomendag. Het thema was ‘diversiteit van 

bomen in het stedelijk gebied’. Hans Jacobse, coördinator van de minor Bomen en Stedelijke Omgeving, verwittigde de Boomzorg-redactie 

hiervan, met name omdat hem in de BOMENMONITOR-enquête een vraag was opgevallen: of respondenten vonden dat er te weinig aan-

dacht aan diversiteit wordt besteed binnen het onderwijs. De strekking van zijn boodschap: er wordt aan gewerkt.

Auteur: Santi Raats

Foto’s: VHL

Studente Nooitgedagt: ‘In de lessen zijn we nog nooit op deze manier aan 
het denken gezet’

Bomendag Van Hall Larenstein opent 
met het thema diversiteit de ogen van 
studenten
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Het ontwerpersperspectief

Een andere stelling uit de enquête waren dat 

ontwerpers niet denken aan soortendiversiteit en 

kiezen voor strak en uniform.  Bovendien kwam 

daarin naar voren dat zij niet genoeg sortiments-

kennis bezitten om goed te kunnen werken met 

diversiteit. Ben ter Mull, docent tuinarchitectuur, 

heeft veel contacten met ontwerpers. ‘Vandaag 

de dag pleiten nog steeds veel ontwerpers voor 

doorgaande lijnen en structuren. Singels zijn 

mooi door hun eenheid, maar men zou kunnen 

gaan experimenteren door af te wisselen. Daarbij 

moeten we kritisch kijken wat er op een plek 

kan komen te staan. We kunnen onszelf vragen 

stellen als: ‘Wat is de juiste boom op de juiste 

plaats?’ Ziektes en plagen komen niet alleen voor 

doordat er gebruik gemaakt wordt van mono-

culturen. Ik denk dat ook veel ziekten en plagen 

ontstaan doordat bomen in verkeerde groeiom-

standigheden staan.’ 

Vanuit zijn achtergrond vindt Ter Mull de ont-

werpen die de studenten hebben gemaakt in de 

workshop op de Bomendag wat rommelig ogen. 

‘Er wordt geroepen dat ook de gebruiker extra 

diversiteit weet te waarderen, maar is dat zo? Het 

is interessant om daar onderzoek naar te doen. 

Waar ik het wel mee eens ben, is dat ontwerpers 

en groenbeheerders meer moeten samenwerken.’

De waardering voor groen, waar Ter Mull het 

over heeft, wordt niet alleen bepaald door esthe-

tiek. Groen heeft een namelijk een grote sociale 

functie. Cecil Konijnendijk  besprak deze functie 

in zijn presentatie. Voor deze dag werd hij virtu-

eel ingevlogen. Konijnendijk  is het hoofd van het 

departement landschapsarchitectuur, manage-

ment en planning van de SLU te Malmö. Hij 

benadrukt dat groene infrastructuren een brug 

vormen tussen ecologische en sociale systemen. 

In zijn presentatie laat hij voorbeelden zien, waar-

bij op allerlei schaalniveau’s  het groen een posi-

tieve bijdrage levert voor de ecosysteemdiensten  

maar ook voor de leefbaarheid van de bewoner 

Workshop

Aan het einde van de dag pasten de studenten 

in een workshop deze theorie toe in twee fic-

tieve casussen van de gemeente Almere en de 

gemeente Dieren. Studente Dorien Nooitgedagt: 

‘We moesten een probleemsituatie oplossen in 

een laan met platanen waarvan velen kampten 

met Massaria. Aangezien de bomen in een hoog-

stedelijk gebied staan en is besloten voor een 

totale vervanging.  We  moesten een plan maken 

met bomen die esthetisch bij elkaar pasten, die 

niet ziektegevoelig waren en qua vorm in het 

‘landschap’  pasten en natuurlijk met ‘diversiteit’ 

als uitgangspunt. In de casus kwam een busbaan 

voor. Daarlangs hebben we zuilvormige bomen 

van verschillende soorten bedacht, want die baan 

was rechtlijnig. Bij een marktplein hebben we 

ontworpen in wat vrijere vormen. Tot slot kozen 

we voor een groenstrook voor bomen die vrij 

uitliepen.’

Van schoolbank naar praktijk

Het is te hopen dat de studenten door de 

Bomendag geleerd hebben om diversiteit mee te 

nemen in een groenontwerp. Studente Dorien 

Nooitgedagt denkt dat ze een stuk wijzer is 

geworden: ‘Deze Bomendag was heel nuttig. Met 

name de sprekers Henry Kuppen en Aranea Floor 

pleitten voor het gebruik van meerdere soorten 

en geslachten. In de lessen op school zijn wij 

nooit echt op deze manier met diversiteit gecon-

fronteerd. Daardoor werden wij als studenten 

tijdens de Bomendag aan het denken gezet: je 

kunt ook uniforme beelden creëren door bijvoor-

beeld verschillende boomsoorten te gebruiken die 

wél allemaal zuilbomen zijn.’

Hogeschool Van Hall 

Larenstein vindt de theorie 

dermate interessant, dat men 

van plan is om enkele 

afstudeerders bos- en natuur-

beheer en tuin en landschap 

op dit onderwerp te zetten

Studente Dorien Nooitgedagt

Aranea Floor

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-5072



16 www.boomzorg.nl   

Van der Ven heeft bijna veertig jaar als verkoop-

adviseur bij Boomkwekerij Ton van den Oever 

in Haaren gewerkt. Hij weet dus als geen ander 

hoe kwekers werken en wat het verschil is tus-

sen kwaliteit en geen of mindere kwaliteit. Van 

der Ven is van mening dat het met de huidige 

prijsdruk steeds lastiger is voor een kweker 

om voldoende aandacht te geven aan bomen. 

Opplanten van spillen is één, consequent onder-

houden, snoeien en verplanten is twee en zal 

waarschijnlijk veel duurder zijn dan de luttele 

aanschafkosten van dat spilletje. 

Van der Ven erkent dat kwaliteit een veel mis-

bruikt woord is, maar durft toch de stelling aan 

dat kwalitatief hoogstaand plantgoed eigenlijk 

alleen maar voordelen heeft. Een boom die 

goed is voorbereid op de kwekerij, hoeft minder 

gesnoeid te worden, wordt niet zo snel afge-

keurd, heeft een hogere kans op hergroei en zal 

ook in de jaren erna minder onderhoud nodig 

hebben. Kortom: ‘Een kwaliteitsboom slaat beter 

aan en groeit beter door.’

Een goed gekweekte boom zal meer kosten dan 

een boom van mindere kwaliteit. Dat kan niet 

anders; er is immers veel meer aandacht aan 

besteed. De grondbewerking is beter uitgevoerd, 

de bemesting is aangepast aan de soort en er is 

aandacht besteed aan duurzaam kweken onder 

Milieukeur of een ander certificaat.

Kwaliteit onder druk

Van der Ven wil waarschuwen voor een gevaarlij-

ke ontwikkeling. In zijn nieuwe hoedanigheid als 

keurmeester van bomen ziet hij dat de kwaliteit 

duidelijk onder druk staat. ‘Ik moet herhaaldelijk 

complete partijen bomen afkeuren. Langzaam 

maar zeker sluipt een lagere kwaliteit ons vak 

binnen. Een belangrijke oorzaak daarvan is dat er 

voor bomen steeds minder betaald wordt en dat 

vooral de prijs maatgevend is bij aanbestedingen 

en inkoop. Bij deze ontwikkeling is niemand 

gebaat. De kweker niet, maar de opdrachtgevers 

ook niet. De kweker gaat minder zorg besteden 

aan onderdelen van het product om zijn kosten 

laag te houden.’

In de groensector wordt weinig over de kwaliteit van nieuw aan te planten bomen gesproken, laat staan gediscussieerd. Toch is die kwaliteit 

een van de belangrijkste onderdelen bij het realiseren en uitvoeren van een project. Wim van der Ven, nu met pensioen, maar hiervoor bijna 

veertig jaar als verkoopadviseur werkzaam bij M. van den Oever, wil hier een lans voor breken. Zijn stellingen: ‘De kwaliteit van plantgoed 

holt achteruit’ en ‘Het is helaas nodig om bomen van tevoren op de kwekerij uit te merken’.  

Auteur: Hein van Iersel

Kwaliteit van plantgoed meetbaar maken
Hoe scheidt u de bokken van de geiten – op de kwekerij, 
maar ook bij afleveren?

‘Ik moet herhaaldelijk 

complete partijen bomen 

afkeuren. Langzaam maar 

zeker sluipt een lagere 

kwaliteit ons vak binnen'
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Liriodendron tulipiferum. 
Een voorbeeld van een goede boom. Goede lengte-
dikteverhouding, evenwichtige kroonopbouw, goede 
doorgaande hoofdtak. Geplant najaar 2013. 

Pterocarya stenoptera. 
Groeit niet zoals een es of esdoorn. Heeft speciale 
groei-eigenschappen. Toch is deze kroon niet goed. 
Te veel takken in de kroon en niet gekweekt met een 
hoofdtak. Geplant najaar 2013. 

Quercus robur. 
Een van de moeilijkste soorten om een rechte, doorgaan-
de boom te kweken met een goede lengte-dikteverhou-
ding. Zeer arbeidsintensief. Bij dit voorbeeld zit er een 
te grote knik in de kroon. Het zal te lang duren voordat 
deze ‘eruit gegroeid’ is. Geplant najaar 2013. 

Robinia pseudoacacia Frisia. 
De kweek van Robinia is ook een apart verhaal. 
Groeit vaak te snel en dan krijg je een wildgroei 
van takken. Dat is ook bij deze boom het geval. De 
boom is te veel vertakt, zonder duidelijke hoofdtak. 
Geplant najaar 2013. 

Quercus palustris
Het verschil is duidelijk. De ene met een rechte, doorgaande hoofdtak, de andere gaat zijwaarts. Dat laatste is een 
typische eigenschap van de soort, maar moet op de kwekerij met aanbinden gecorrigeerd worden. Geplant najaar 
2013. 
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Volgens Van der Ven is het daarom op dit 

moment bittere noodzakelijk om bomen van 

tevoren op de kwekerij te keuren en eventueel 

uit te merken. Alleen op die manier kun je de 

kwaliteit borgen.

De lagere kwaliteit zit hem vooral in het minder 

of niet meer verplanten op de kwekerij en het 

minder snoeien. Er ontstaan hierdoor grotere 

snoeiwonden en dikkere kroontakken. Van 

der Ven ziet nog een ander aspect: ‘Is niet een 

groot deel van de specialistische vakkennis bij 

de opdrachtgevers verdwenen? Zijn deze nog 

in staat goed aan te geven wat de eisen zijn en 

de noodzakelijke controles uit te voeren? Het 

antwoord is: neen. En dat zal niet meer terugge-

draaid worden.’

Kwaliteitseisen redelijk goed omschreven

Het boek ‘Kwaliteitsnormen en omschrijvingen 

van Boomkwekerijproducten’ van de Raad voor 

de Boomkwekerij’ is – aldus Van der Ven – een 

goed uitgangspunt om de kwaliteit van plantma-

teriaal te beschrijven. Verder heeft het particuliere 

bureau Norminstituut Bomen ook nog een aan-

vullende poging gedaan tot kwaliteitsomschrij-

vingen. In dat laatste initiatief ziet Van der Ven 

overigens weinig heil. Kwekers zijn hier niet bij 

betrokken en de publicaties worden met allerlei 

licenties beschermd. 

Daarnaast kan de opdrachtgever natuurlijk ook 

aanvullende eisen stellen. Van der Ven stelt wel 

dat deze inhoudelijk redelijk en realistisch moe-

ten zijn; anders bereik je het tegenovergestelde. 

Een voorbeeld van een onrealistische eis die Van 

der Ven recent tegenkwam, is dat er op de stam 

geen mos mag groeien. Een andere onrealistische 

eis is dat in de wortelaanzet geen restant van een 

bamboestok vergroeid mag zitten. 

Van der Ven: ‘Zorg dat je de levering van bomen 

uit het grotere bestek haalt, óf minimaal bedingt 

dat je de bomen op de kwekerij zelf kunt uitzoe-

ken en merken. In zo’n geval kom je bijna auto-

matisch bij de “betere” kwekers terecht. Duidelijk 

is dat er dan een hogere aanschafprijs betaald 

moet worden.’ 

Heb je als opdrachtgever pech en worden jouw 

bomen toch openbaar aanbesteed, maak dan je 

borst maar nat. Van der Ven kent de ellenlange 

discussies met leveranciers over besteksvoorwaar-

den: ‘Over iedere regel moet soms onderhandeld 

worden. Verder pleit ik voor een grotere inbreng 

van de kweker in het planningsproces. Hier zit 

echt de meeste kennis en ervaring. Laat de leve-

rancier maar exact aangeven welke bomen tegen 

welke kwaliteit hij wil en kan leveren. En contro-

leer dit of laat dit volgens een vaste procedure 

controleren door een deskundig extern bureau.’

'Verder pleit ik voor een 

grotere inbreng van de 

kweker in het plannings-

proces. Hier zit echt de 

meeste kennis en ervaring'

Wim van de Ven

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-5069 
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Vermeer Benelux is als exclusieve dealer voor 

Vermeer U.S.A. met vestigingen in Nederland 

en België uitgegroeid tot hét betrouwbare adres 

voor de gele machines. In 1948 richtte Gary 

Vermeer zijn gelijknamige bedrijf op in Pella, 

Iowa en zijn filosofie voor succes was even sim-

pel als doeltreffend: ‘Kijk waar behoefte aan is 

en voorzie in deze behoefte met een blijvend 

product.’ Inmiddels wordt het bedrijf met zo’n 

3000 werknemers geleid door de derde genera-

tie in Amerika, waar ook alle machines worden 

gebouwd. Vermeer heeft vier verschillende 

lijnen: een groenlijn, een sleuvengraverlijn, een 

landbouwlijn en gestuurde boormachines. De 

landbouwlijn is alleen in Amerika, maar de pro-

ducten van de andere lijnen worden wereldwijd 

gedistribueerd via een netwerk van 150 lokale 

dealers. Vermeer Benelux is de exclusieve partner 

voor Vermeer in - logisch - België, Nederland en 

Luxemburg. 

‘Hier in Nederland is er maar één officiële 

Vermeer-dealer’, vertelt vertegenwoordiger Wilco 

Karstens, verantwoordelijk voor de groenlijn en 

de sleuvengraverlijn. ‘Wél werken we met part-

ners, voornamelijk in Noord-Holland.’ 

Ideale machine

Op deze zonnige herfstmiddag is hij vanuit 

Zeeland ook naar het westelijk havengebied in 

Amsterdam gereden, waar mannen van Pius 

Floris langs de Hemweg hout aan het versnip-

peren zijn met de Brush Chipper BC230 XL. 

Volgens uitvoerder Michel Weenink hebben 

ze er hier bij Pius Floris Boomverzorging en 

Boomadvies Amsterdam één exemplaar van, 

waar ze zeer tevreden over zijn. ‘Deze 23 cm-

takkenversnipperaar hebben we nu zo’n drie jaar. 

Hij is destijds gekozen omdat hij wat compacter 

is dan de BC1500 en omdat hij een draaikrans 

heeft, dus is hij wendbaarder. De takken liggen 

nu aan de kant van de weg en de versnipperaar 

kan zodanig worden gedraaid, dat je de takken 

rechtshandig kunt invoeren. Anders moet je ze 

eerst weer naar de straatkant brengen. Dit is voor 

ons een goede keuze. Vooral als je bomen aan 

het snoeien bent in een wijk en de takken niet al 

te dik zijn, is dit een ideale machine.’

Houtsnippers naar biocentrale

De Brush Chipper BC230 XL heeft een dubbele 

invoerrol. De bovenrol is duidelijk zichtbaar, maar 

daaronder zit er dus nog een. 

Karstens: ‘Vermeer heeft ervoor gekozen deze zo 

laag mogelijk te leggen en een klein stukje naar 

voren, zodat het hout wat sneller kan worden 

gepakt. De bovenste invoerrol gaat omhoog 

zodra het hout erin komt, de onderste ligt vast. 

Doordat de onderste invoerrol zo laag ligt, gaat 

het hout niet op en neer; dat ligt stabieler. Bij 

sommige andere modellen zie je nog weleens dat 

de bovenste invoerrol een flink stuk boven de rol 

eronder ligt. Dan moet het hout eerst omhoog en 

dan krijg je als het ware een kieper.’

Ook heeft de machine twee Hydro-motoren, een 

voor elke invoerrol. Op een snipperschijf zitten 

twee messen; daarvoor ligt een tegenmes dat er 

vast op ligt en het hout versnippert. De houtsnip-

pers worden vervolgens in de wagen gespoten. 

‘Maar als je, zoals wij nu, voor een gemeente 

in een plantsoen bezig bent, kun je er ook voor 

kiezen om de houtsnippers terug te spuiten’, 

legt Weenink van Pius Floris uit. ‘Dan worden die 

Speciaal voor de Europese markt ontwikkelde het Amerikaanse bedrijf Vermeer de Brush Chipper BC230 XL. Deze houtversnipperaar is nu 

zo’n drie jaar op de markt en doet het goed hier in Nederland. Ook Pius Floris Amsterdam werkt ermee. ‘Eerst hadden we andere machines 

met twee invoerrollen vlak boven elkaar, maar toen kreeg je nogal eens een behoorlijke tak tegen je aan’, zegt uitvoerder Michel Weenink. 

Auteur: Sylvia de Witt

Niet van de hak op de tak springen, 
maar veilig hakselen!
Compacte houtsnipperaar van Amerikaanse makelij is zeer handig en 
lijkt bovenal veilig in gebruik
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als bodembedekker gebruikt. In andere gevallen 

gaan de houtsnippers naar de biocentrale voor 

groene stroom.’

Op tijd de messen vervangen

Alle machines van Vermeer zijn geel. Het is moge-

lijk om ze in de kleuren van het bedrijf te laten 

spuiten, maar Vermeer levert ze standaard in de 

kleur geel. Vermeer plakt op alle machines twee 

verschillende stickers: een met alle onderdeel-

nummers en op de andere staat vermeld waar je 

moet smeren.

Weenink: ‘Bij alle machines zit een onderhouds-

boekje. De jongens hebben altijd een vaste 

machine bij zich, die zij zelf moeten smeren. Eén 

keer per week gaat hij ook de garage in om de 

messen te laten slijpen. Als hij veertig uur heeft 

gedraaid in smerig hout, dan is dat zeker nodig. 

Scherpe messen zijn enorm belangrijk natuurlijk. 

En als ze niet meer kunnen worden geslepen, 

worden ze vervangen door nieuwe messen.

Nu ligt er mooi hout, droog en goed afgezaagd. 

Maar vaak gebeurt het ook dat het echt vies is, er 

wordt mee over de grond gesleept, of er zit zand 

in. Dan moet je echt op tijd je messen vervangen, 

anders gaat zo’n machine heel snel achteruit. In 

principe draait deze houtversnipperaar gewoon 

veertig uur in de week. Bij Pius Floris hebben wij 

in totaal vijf versnipperaars: één BC230XL, één 

BC1200 (was eerst BC1500), twee BC1000XL en 

daarnaast nog een versnipperaar van het merk 

Jensen.’

Wat is dan het verschil tussen een machine van 

Vermeer en de andere merken?

‘Dat is appels met peren vergelijken’, meent 

Weenink. ‘Iedere machine heeft zijn eigen invoer. 

Zo hadden we voorheen machines die twee 

invoerrollen hadden vlak boven elkaar; dan kreeg 

je nogal eens een behoorlijke tak tegen je aan. 

Daarna gingen we met een Vermeer BC1000XL 

aan de gang. Die heeft maar één invoerrol, dus 

dat ging wel lekker rustig.’

Veiligheid voor alles

Vermeer zet in op grote veiligheid met zijn machi-

nes. Zo zijn er de rode veiligheidshendels bij de 

invoer, waar volgens vertegenwoordiger Karstens 

echter niet iedereen even blij mee is. ‘Zodra je 

ertegenaan komt, stopt de machine namelijk 

onmiddellijk met invoeren. Ja, dit blijft natuurlijk 

wel serieus werk en ongelukken kunnen we echt 

niet gebruiken.’ 

En vervelende ongelukken hebben echt weleens 

plaatsgevonden, weet een van de jongens te ver-

tellen. Nee, niet met een machine van Vermeer. 

Daar ging niet alleen een hand, maar de hele 

persoon erdoorheen. Daar moet je toch niet aan 

denken! Dan maar even stoppen met de invoer. 

‘De zwarte flappen bij de invoer vinden de mees-

te mensen ook een crime’, vertelt Ellard Lubbers, 

die dagelijks met de Brush Chipper BC230 XL 

werkt. ‘Die zitten daar omdat er vanuit de rollen 

weleens een houtsnipper kan terugspatten. Door 

die flappen komt die dan niet in je gezicht. Maar 

je ziet hierdoor de rollen niet, dus je kunt niet 

altijd zien wat er gebeurt en dan moet je meer op 

Wilco Karstens

De zwarte flappen vinden de 

meesten een crime
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je gevoel werken.’ ‘Maar het is echt voor je eigen 

veiligheid en Vermeer is daar heel streng op’, legt 

Karstens hem uit.

‘En ook Pius Floris is erg gericht op veiligheid’, 

vult Weenink aan. ‘Je ziet dat ze deze flappen bij 

sommige bedrijven gewoon eraf snijden, maar wij 

laten ze zitten.’

Ellard Lubbers heeft verder niet zo’n probleem 

met de beveiliging, dus die rode handles zijn wat 

hem betreft prima. ‘Maar die flappen vind ik wel 

lastig. Om in te voeren is het wel zo gemakkelijk 

als je de rollen kunt zien. Wat mij betreft mogen 

ze er worden afgesneden. Ik vind dat ze in de 

weg zitten.’

Smart Feed

Verder ziet Lubbers alleen maar voordelen aan 

deze machine. Hij vindt het voornamelijk fijn dat 

hij kan draaien door de draaikrans die erop zit. 

Ook prijst hij het vermogen van deze houtver-

snipperaar. 

‘Hij is enorm sterk, heeft veel vermogen en op 

het moment dat de invoerrol vastzit, hoef je hier 

alleen de kap omhoog te krikken. Bij andere 

versnipperaars moet je alles losschroeven en dan 

de hele kap eraf halen. Tot nu toe heb ik dat 

alleen bij deze snipperaars van Vermeer gezien 

en dat is ideaal. Als je er iets groots in doet en hij 

wil hem niet doorvoeren, dan geeft hij zelf weer 

een stukje terug; smart feed heet dat. Dan blijft 

de roller niet over de takken stropen, maar dan 

gaat de rol een stukje terug, waarna de machine 

het nog een keer probeert en dan pakt hij hem 

meestal wel. Heel erg handig. Dus je hoeft niet 

steeds met je handle heen en weer.’

Vermeer heeft deze houtversnipperaar speciaal 

voor de Europese markt gemaakt. Hij is nu zo’n 

drie jaar op de markt. Aan alle Europese dealers 

is destijds gevraagd wat hun wensen waren. 

Karstens: ‘In Engeland bijvoorbeeld willen ze 

graag een heel compacte machine, een ander 

land wil weer een draaikrans en het buurland 

wil een bepaald aantal pk’s of een bepaald type 

motor. Deze wensen heeft Vermeer allemaal bij 

elkaar gelegd en daar is dit type houtversnippe-

raar uitgekomen. Hij wordt dan wel in Amerika 

gemaakt, maar is alleen leverbaar in Europa. Er is 

in Nederland veel vraag naar en die is nog steeds 

groeiende.’

Technische gegevens Vermeer BC230XL

• Invoer diameter 23 cm x 35,5 cm

• 66 pk Kubota dieselmotor 

• Draaikrans

• Twee horizontale invoerrollen

• Smart feed-systeem

• Standaard reservebandStuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-5070 
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Veilig hakselen met 
takkenversnipperaars

Importeur / fabrikant 

Type

Eerste productiejaar

Invoer

Max ruimte invoerwalzen 

Eigen hydrauliek

Maximale houtdikte (in mm)

Snippergrootte (in mm)

Capaciteit per uur

Doorsnee schijf (in mm)

Dikte schijf (in mm)

Aantal messen

Gewicht (in kg)

Afmetingen invoertrechter (in mm)

Afmetingen machine (in mm)

Zelfrijdend/PTO/Aanbouw

Benodigd vermogen: aftakas

Aftakas met slipkoppeling: standaard

Benodigd vermogen:eigen motor 

Wielstel

Draaibare uitworp

Importeur / fabrikant 

Type

Eerste productiejaar

Invoer

Max ruimte invoerwalzen 

Eigen hydrauliek

Maximale houtdikte (in mm)

Snippergrootte (in mm)

Capaciteit per uur

Doorsnee schijf (in mm)

Dikte schijf (in mm)

Aantal messen

Gewicht (in kg)

Afmetingen invoertrechter (in mm)

Afmetingen machine (in mm)

Zelfrijdend/PTO/Aanbouw

Benodigd vermogen: aftakas

Aftakas met slipkoppeling: standaard

Benodigd vermogen:eigen motor 

Wielstel

Draaibare uitworp

Wim van Breda B.V. / Husmann

H7

2005

twee hydraulische invoerwalsen

250 x 305 mm

geïntegreerd eigen hydrauliek systeem

210 mm

6-12 mm

24-26 m3

750 mm

35 mm

2 stuks

1025 kg

730 x 1330 mm

1980 x 1540 x 2630 mm

PTO

3-punts aftakas uitvoering: vanaf 50 kw

Standaard

35,9 kw

Standaard voor 25 km/uur met steunpoot

270° met verstelbare spuitmond

Vandaele Konstruktie

TV 22-32 P 

2005

twee hydraulische invoerwalsen

220 x 320 mm

compleet geïntegreerd eigen hydrauliek systeem

220 mm

0-25 mm

variabel

1000 mm

35 mm

2 stuks

1.330 kg

1.200 x 1.260 x 1.550 mm

2.700 x1.760 x 3.000 mm

PTO

3-punts aftakas uitvoering: vanaf 75 pk

standaard aftakas met vrijloopkoppeling 

N.V.T. 

Optioneel voor 40 km/uur met steunpoot

300°  met verstelbare spuitmond

Wim van Breda B.V. / Husmann

H8

2000

twee hydraulische invoerwalsen

250 x 355 mm

compleet geintegreerd eigen hydrauliek systeem

240 mm

6-12 mm

26-28 m3

840 mm

35 mm

2 stuks

1050 kg

730 x 1380 mm

1980 x 1590 x 2650 mm

PTO

3-punts aftakas uitvoering: vanaf 50 kw.

Standaard

47 kw

Standaard voor 25 km/uur met steunpoot

270° met verstelbare spuitmond

De takkenversnipperaar, ook wel hakselaar 

genoemd, is een machine die gebruikt 

wordt om snoeiafval zoals takken en stam-

men te versnipperen. Door middel van de 

invoerrollen en een draaiende schijf met 

messen wordt het afval gehakseld tot kleine 

houtsnippers. Vakblad Boomzorg heeft de 

belangrijkste takkenversnipperaars bij elkaar 

verzameld in een overzicht.
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Vandaele Konstruktie

TV 250 P / TV 250 D 

1985

twee hydraulische invoerwalsen

250 x 320 mm

compleet geïntegreerd eigen hydrauliek systeem

250 mm

variabel

variabel

1000 mm

35 mm

3 stuks

1.350 kg driepunt machine- 2.500 kg dieselmotor machine

1.200 x 1.260 x 1.550 mm

2.700 x 1.760 x 3.000 mm - dieselmotor 5.240 x 1.950 x 3.260 mm

PTO / dieselmotor

3-punts aftakas uitvoering: vanaf 80 pk

standaard aftakas met vrijloopkoppeling 

70 pk

Optioneel voor 40 km/uur met steunpoot

300° met verstelbare spuitmond

Vandaele Konstruktie

TV 27-40 P / TV 27-40 D 

1995

twee hydraulische invoerwalsen

270 x 400 mm

compleet geïntegreerd eigen hydrauliek systeem

270 mm

0-25 mm

variabel

1000 mm

35 mm

3 stuks

1.550 kg driepunt machine- 2.750 kg dieselmotor machine

1.200 x 1.280 x 1.550 mm

2.900 x 1.780 x 3.100 mm - dieselmoto 5.240 x 2.060 x 3.260 mm

PTO / dieselmotor

3-punts aftakas uitvoering: vanaf 90 pk.

standaard aftakas met vrijloopkoppeling 

70 pk 

Optioneel voor 40 km/uur met steunpoot

300°  met verstelbare spuitmond

Wellinkcaesar Timber Technology bv

Dutch Dragon EC6060

2003

twee hydraulisch invoerwalzen van 600 mm 

600 x 600 mm

compleet geïntegreerd eigen hydraulieksysteem

550 mm

0 - 60 mm

180 m3

trommeldiameter 1000 mm

2 of 4 stuks

trommel: 800 kg. Gehele versnipperaar: 9500kg

1200 x 600 mm

4789 x 2440 x 2465 mm.

John Deere motor 375-550pk

360 graden met verstelbare spuitmond

Wellinkcaesar Timber Technology bv

Dutch Dragon EC10075

2007

twee hydraulisch invoerwalzen van 900 mm 

90x75 cm

compleet geïntegreerd eigen hydraulieksysteem

700 mm

0 - 60 mm

200 m3

trommeldiameter 1000 mm

3 of 6 stuks

trommel: 1200 kg. Gehele versnipperaar: 1000kg

1400 x750 mm

4789 x 2440 x 2878 mm

John Deere motor 550pk; Volvo 760pk

360 graden met verstelbare spuitmond

Wellinkcaesar Timber Technology bv

Dutch Dragon EC9045

2006

twee hydraulisch invoerwalzen van 900 mm 

900 x 450 mm

compleet geintegreerd eigen hydraulieksysteem

450 mm

 

120 m3

trommeldiameter 800mm

2 stuks

trommel: 730 kg. Versnipperaar + trailer: 7330kg

600 x 450 mm

PTO

150-300pk

standaard voor 45 km/uur met steunpoot

360 graden met verstelbare spuitmond
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Importeur / fabrikant 

Type

Eerste productiejaar

Invoer

Max ruimte invoerwalzen 

Eigen hydrauliek

Maximale houtdikte (in mm)

Snippergrootte (in mm)

Capaciteit per uur

Doorsnee schijf (in mm)

Dikte schijf (in mm)

Aantal messen

Gewicht (in kg)

Afmetingen invoertrechter (in mm)

Afmetingen machine (in mm)

Zelfrijdend/PTO/Aanbouw

Benodigd vermogen: aftakas

Aftakas met slipkoppeling: standaard

Benodigd vermogen:eigen motor 

Wielstel

Draaibare uitworp

Importeur / fabrikant 

Type

Eerste productiejaar

Invoer

Max ruimte invoerwalzen 

Eigen hydrauliek

Maximale houtdikte (in mm)

Snippergrootte (in mm)

Capaciteit per uur

Doorsnee schijf (in mm)

Dikte schijf (in mm)

Aantal messen

Gewicht (in kg)

Afmetingen invoertrechter (in mm)

Afmetingen machine (in mm)

Zelfrijdend/PTO/Aanbouw

Benodigd vermogen: aftakas

Aftakas met slipkoppeling: standaard

Benodigd vermogen:eigen motor 

Wielstel

Draaibare uitworp

Fa Hissink & Zn

HM 6-300 VM

invoerrol 380 mm met invoerketting 900 mm

300 x 500 mm

Ja

300 mm

Instelbaar d.m.v. zeef

ca 10-30 m3

Trommel 450 mm diameter

n.v.t.

6 stuks

3500 kg

1500 x 600 mm; 1000 mm diep

4250 x 2110 x 2782

Zelfaangedreven

60 pk

Motor Hatz, 70 pk dieselmotor

80 km

Draaibaar met verstelbare spuitmond

Caravaggi

Cippo 25 T

2000

Dubbele invoerrol

250 mm

ja

250 mm

5- 30 mm

14 m3/uur

680 mm

35 mm

3 stuks

850 kg

230 x 150 x 250

PTIO

min. 50 pk

nee

PTO

25 km onderstel

360 gr

Kruse Ootmarsum b.v. / Dücker

H 200

2004

twee hydraulisch invoerwalzen van 245 mm 

245 x 200 mm

eigen hydrauliek systeem

200 mm

6-10 mm

6-8 m3

760 mm

Tandemschijf

3 stuks

vanaf 660 kg

800 x 1100 mm

PTO

3-punts aftakas uitvoering: vanaf 32 pk. 

Aftakas met breekboutbeveiliging en vrijloop

35 pk of 52 pk naar keuze

Langzaam- en snelverkeer, enkel- en tandemas

360 graden met verstelbare spuitmond

Wellinkcaesar Timber Technology bv

Dutch Dragon EC6545

2005

twee hydraulisch invoerwalzen van 650 mm 

650 x 450 mm

compleet geïntegreerd eigen hydraulieksysteem

400 mm

0 - 60 mm

90 m3

trommeldiameter 800 mm

2 stuks

trom.: 550 kg. Versnipperaar driepuntsophanging 4000kg

900 x450 mm

PTO

120-250pk

driepuntsstelsel

360 graden met verstelbare spuitmond
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Caravaggi

Cippo 15 T

2000

Dubbele invoerrol

180 mm

ja

150 mm

5-30 mm

variabel

680 mm

30 mm

2 stuks

450 kg

270 x 126 x 240

PTO

20 pk

nee

Honda 20 pk

80 km onderstel

360 gr

Fa Hissink & Zn

NHS 180m

2 staande invoerwalsen met eigen hydromotor

180 mm

Ja

180 mm

7-12 mm

720 mm

4 stuks

1500 kg

1090 x 800 mm 

3500 x 2100 x 3000 mm

Met eigen aandrijving dmv 52 pk dieselmotor

40 pk

80 km onderstel

360 graden draaibaar met verstelbare spuitmond

Caravaggi

Bio 230 T

2006

enkele invoerrol

150 mm

ja

120 mm

5-30 mm

variabel

680 mm

30 mm

3 stuks

360 kg

180 x 100 x 200 

PTO

20 pk

nee

360 gr

Kruse Ootmarsum b.v. / Dücker

H 230

2006

twee hydraulisch verticale invoerwalzen

230 x 230 mm

eigen hydrauliek systeem

230 mm

6-22 mm

10-12 m3

960 mm

3 stuks

1000 kg

800 x 1200 mm

PTO

3-punts aftakas uitvoering: vanaf 55 pk. 

Aftakas met breekboutbeveiliging en vrijloop

360 graden met verstelbare spuitmond

Kruse Ootmarsum b.v. / Dücker

H 250

2004

twee hydraulisch invoerwalzen van 330 mm 

330 x 250 mm

eigen hydrauliek systeem

250 mm

6-13 mm

10-12 m3

960 mm

Tandemschijf

3 stuks

vanaf 1050 kg

800 x 1100 mm

PTO

3-punts aftakas uitvoering: vanaf 60 pk. 

Aftakas met breekboutbeveiliging en vrijloop

63 PK Hatz Silent dieselmotor

Langzaam- en snelverkeer, enkel- en tandemas

360 graden met verstelbare spuitmond

Stierman de Leeuw b.v. / Rajo N.V

CV18-E

2008

handmatig

geen invoerwalzen

geen hydrauliek

120 mm

5-20 mm

2-6 m³

235 mm

Geen schijf maar een snipper wals

2 stuks

195 kg

565 mm x 450 mm

2.200 mm x 155 mm x 75 mm

duw of zelfrijdend

eigen motor 18PK elektrisch gestart

NVT

NVT

standaard

270° draaibaar op vaste standen
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Importeur / fabrikant 

Type

Eerste productiejaar

Invoer

Max ruimte invoerwalzen 

Eigen hydrauliek

Maximale houtdikte (in mm)

Snippergrootte (in mm)

Capaciteit per uur

Doorsnee schijf (in mm)

Dikte schijf (in mm)

Aantal messen

Gewicht (in kg)

Afmetingen invoertrechter (in mm)

Afmetingen machine (in mm)

Zelfrijdend/PTO/Aanbouw

Benodigd vermogen: aftakas

Aftakas met slipkoppeling: standaard

Benodigd vermogen:eigen motor 

Wielstel

Draaibare uitworp

Importeur / fabrikant 

Type

Eerste productiejaar

Invoer

Max ruimte invoerwalzen 

Eigen hydrauliek

Maximale houtdikte (in mm)

Snippergrootte (in mm)

Capaciteit per uur

Doorsnee schijf (in mm)

Dikte schijf (in mm)

Aantal messen

Gewicht (in kg)

Afmetingen invoertrechter (in mm)

Afmetingen machine (in mm)

Zelfrijdend/PTO/Aanbouw

Benodigd vermogen: aftakas

Aftakas met slipkoppeling: standaard

Benodigd vermogen:eigen motor 

Wielstel

Draaibare uitworp

TS

WS 18-35D / WS 18-35 DT

2003

twee hydraulisch invoerwalzen van 140 mm 

215x180 mm (D) / 245x180 mm (DT)

eigen hydrauliek systeem

180 mm

15-23 mm

32 m3

670 mm (D) / 740mm (DT)

30 mm

2 messen

1100kg (D) / 1300kg (DT)

1080 x 1490mm

3100 x 1500 x 2200 mm (D) / 3100 x 1600 x 2700 mm 

Getrokken met eigen motor

nvt

nvt

Kubota 4 cilinder 35pk

standaard voor 80 km/u

nvt / 270 graden 

Mechan Groep / Schliesing 

300 MX

PowerGrip hydraulische invoerwalsen

240 mm

onafhankelijk hydraulisch systeem

19 cm

660 mm

35 mm

2 stuks traploos verstelbaar

ca. 1300 kg

1020 x 940 mm

3480 x 1700 x 2880 mm

zelfrijdend

eigen motor Kubota 33,0 kW (45 pk) turbo

enkelas wielstel gegalvaniseerd (80 km/h)

Uitwerppijp verdraaibaar volgens EN

Mechan Groep / Schliesing 

400 ZX

PowerGrip hydraulische invoerwalsen

270 mm

onafhankelijk hydraulisch systeem

21 cm

800 mm

40 mm

2 stuks traploos verstelbaar

ca. 1300 kg

1250 x 1050 mm

2140 x 1170 x 2565 mm (lxbxh)

3-punts achteraanbouw (540 t/min.)

60-100 pk (45-74 kW)

aftakas met vrijloop

Uitwerppijp verdraaibaar volgens EN

TS

GS Cobra 75 DS

2012

hydraulisch invoerwals 500 mm

500x200 mm

eigen hydrauliek systeem

200 mm

15 mm

40 m3

mixed rotor van 560mm doorsnede

Rotor opgebouwd uit diverse schijven

20 hamers / 4 messen

2150 kg

1600 x 1680 mm

4400 x 1850 x 2500 mm

Getrokken met eigen motor

nvt

nvt

Kohler KDI 4-cilinder 75pk

standaard voor 80 km/u

180 graden
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Mechan Groep / Schliesing 

235 MX

PowerGrip hydraulische invoerwalsen

240 mm

onafhankelijk hydraulisch systeem

19 cm

660 mm

35 mm

2 stuks traploos verstelbaar

ca. 1250 kg

1020 x 940 mm

3480 x 1700 x 2880 mm

zelfrijdend

eigen motor Kubota 25,7 kW (35 pk)

enkelas wielstel gegalvaniseerd (80 km/h)

Uitwerppijp verdraaibaar volgens EN

TS

WS 20-50 DT

2003

twee hydraulisch invoerwalzen van 150 mm 

265x200 mm

eigen hydrauliek systeem

200 mm

15-23 mm

40 m3

810 mm

37 mm

2 messen

2000 kg

1290 x 1540 mm

4000 x 1900 x 2700

Getrokken met eigen motor

nvt

nvt

Kubota 4 cilinder 50pk

standaard voor 80 km/u

270 graden 

Müllers & Backhaus 

JBM 624 ZX

Twee gefreesde walsen met hydraulische retour

200 x 240 mm

eigen hydrauliek systeem

tot rond 200 mm.

traploos hydraulisch instelbaar 0-20mm

-0

670 mm

35 mm

2 stuks, traploos nastelbaar

740 kg.

1030 x 1050 mm

PTO

3-punts aftakas uitvoering: vanaf 30 - 60 pk

standaard 

optioneel

270 graden draaibaar met verstelbare strooiklep

TS

GS Viper 50DS / GS Viper PTO

2012

hydraulisch invoerwals 400 mm

400x170mm

eigen hydrauliek systeem

170 mm

15 mm

30 m3

mixed rotor van 560mm doorsnede

Rotor opgebouwd uit diverse schijven

14 hamers / 4 messen

1610kg (50DS) / 1100kg (PTO)

1600 x 1630 mm

4200 x 1900 x 2450mm (50DS) / 3000 x 1700 x 2450 mm

Getrokken met eigen motor / PTO aanbouw

60-70pk

standaard

Kubota 4-cilinder 50pk

standaard voor 80 km/u

180 graden (50DS) / 270 graden (PTO)

Vermeer

BC230XL

2012

twee hydraulisch invoerwalzen van 400 mm

230 mm x 355 mm

compleet geïntegreerd eigen hydrauliek systeem

230 mm

16 mm x 30 mm

9-10 ton

840 mm

26 mm

2 stuks

1980 kg

635 x 1220 mm

4100 mm x 1900 mm x 2400 mm

Aanhangwagen

nvt

nvt

Eigen motor. Kubota 66 PK

90km p. uur onderstel

270 graden met verstelbare spuitmond

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-5071 
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Het bomengranulaat loopt letterlijk en figuur-

lijk als een trein, claimt accountmanager Jarno 

van Veelen van Den Ouden Groenrecycling. Dat 

vereist enige uitleg: een van de hoofdbestand-

delen van het product, de steenslag, is porfier. 

Die steensoort wordt vanwege haar robuustheid 

onder meer gebruikt onder spoorbanen. 

Recycling 

Wanneer spoortrajecten verlegd, vernieuwd of 

opnieuw geprepareerd worden, blijft dit gesteen-

te over. Den Ouden recyclet dit restproduct en 

maakt er dus het bomengranulaat porfier van, 

dat vorig jaar voor het eerst op de markt werd 

gebracht. Den Ouden Groenrecycling was jaren-

lang een van de partijen achter het grauwacke-

bomengranulaat, dat na bewezen geschiktheid 

de afgelopen vijftien jaar op grote schaal door 

overheid en bedrijfsleven werd toegepast. Enkele 

jaren geleden vatte men het plan op dat product 

te gaan verbeteren. Zoekend naar een duurzamer 

product kwam Den Ouden Groenrecycling op het 

idee om een van de hoofdbestanddelen te ver-

vangen door een gerecyclede breuksteen.

Transport

In het conventionele product zat grauwacke-

steen verwerkt, legt Van Veelen uit, een zand-

steen die minder sterk is. Om precies te zijn: 

onder verhard oppervlak (wegdek, fietspaden, 

parkeerplaatsen) heeft het een draagkracht die 

tussen de 60 en 65% CBR ligt. Porfier kan een 

druk aan van 92% CBR, zo blijkt uit testen.  

Daarnaast blijkt de nieuwe grondstof als basis 

voor bomengranulaat nog een aantal bijkomende 

voordelen te hebben. Grauwacke-steen komt uit 

het buitenland; het ontstaat door in steengroeven 

wanden op te blazen. Porfier komt van minder 

ver; het is in reststromen voorradig en kan met 

minder problemen meteen gewassen en gesor-

teerd worden. ‘Dat scheelt in transport en CO2-

uitstoot en maakt het product niet alleen veel 

Gemeente Cuijk enthousiast 
over nieuw bomengranulaat 
Den Ouden Groep in Schijndel zet vol in op nieuw 
product Porfier

Noem het bomengranulaat 2.0. Volgens 

Den Ouden Groenrecycling in Schijndel 

zou hun nieuwe product duurzamer, 

sterker en goedkoper zijn dan de 

bestaande bomengranulaten. Boom in 

Business ging op zoek naar het verhaal 

achter dat product en sprak ook een van 

de eerste toepassers, de gemeente Cuijk.  

Auteur: Peter Voskuil
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duurzamer, maar ook goedkoper’, vertelt Van 

Veelen namens Den Ouden Groenrecycling. 

De grootte van de stenen in het nieuwe bomeng-

ranulaat is gelijk aan die in het conventionele 

granulaat: tussen de 16 en 32 millimeter. ‘Bomen 

krijgen dus dezelfde ruimte om te groeien als bij 

het conventionele product’, aldus Van Veelen. 

De voedingsbodem (rivierklei en meststoffen) 

heeft zijn kwaliteit bewezen en is niet veranderd. 

Wel werden nog verbeteringen toegepast in de 

voeding die voor de bomen aan het granulaat 

wordt toegevoegd. Ook de manier van mengen 

verschilt: waar andere producenten ‘knijpen’, dus 

met een graafmachine happen, gebruikt Den 

Ouden een speciale, enorme omzetmachine, die 

de stenen ‘omslaat’. 

 

Cuijk

De eerste ervaringen met porfier in Cuijk zijn 

positief, meldt de gemeente. Technisch medewer-

ker wijkbeheer Hein Rutten kwam het bomeng-

ranulaat op het spoor na wat rondbellen langs 

verschillende leveranciers. Het nieuwe product 

kwam precies op het moment dat Cuijk het 

nodig had op de markt, en de deal was dan ook 

snel gesloten. 

De straten in de wijk Heeswijkse Kampen in Cuijk 

stamden uit de jaren tachtig, en de bomen dus 

ook. In een van de straten, de Kardinaalsmuts, 

stonden lindebomen. In een andere, de Gele 

Lis, werd het straatbeeld bepaald door sierperen 

(Pyrus calleryana ‘Chanticleer’). Wortelopdruk in 

de verharding, de grote vruchtdracht in de herfst 

en wespenoverlast leidden tot de beslissing om 

alle bomen te rooien. 

Volgens Rutten ligt de Heeswijkse Kampen op 

moeilijke grond. Een behoorlijk gedeelte bestaat 

uit overloopgebied van de Maas, met zo nu en 

dan een uitloper uit de ijstijd van wat ter plaatse 

de Mookse bergen genoemd worden. ‘De grond 

is daar heel erg verdicht. Dan heb je het echt 

over van die blauwe leemlagen, met dieptes tot 

vijf meter.’

Schuttersputjes

Rutten spreekt dan ook van ‘schuttersputjes’ 

of ‘bloempotten’ die voor de nieuwe aanplant 

gecreëerd werden. Bomenzand en menggranu-

laten waren geen optie, vanwege de belasting 

van de twee straten. Er werden alles bij elkaar 

112 bomen gerooid. Daar kwamen 53 bomen 

met gietranden en beluchtingssysteem voor 

terug: onder meer haagbeuk (Carpinus betulus 

‘Albert Bekman’), pluimes (Fraxinus ornus), mag-

nolia (Magnolia ‘Galaxy’) en Perzisch ijzerhout 

Den Ouden Groep claimt dat 

porfier als bomengranulaat 

duurzamer, sterker en 

goedkoper is
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Groot...
...in verplanten. In de kwekerij van 
Lappen worden alle bomen conse-
quent elke vier jaar verplant. Ook 
grote bomen, zoals deze Pinus nigra 
nigra met een omtrek van 90-100 cm. 
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(Parrotia persica ‘Vanessa’). In totaal nam Cuijk 

722 ton (425 kub) granulaat af bij Den Ouden 

Groenrecycling. Rutten: ‘Dat was minimaal; meer 

groeiruimte hadden we niet in verband met 

kabels, huisaansluitingen en andere ondergrond-

se infrastructuur.’ Het duurzaamheidsverhaal 

achter porfier was voor Cuijk een zwaarwegend 

argument om tot de aanschaf over te gaan, geeft 

de ambtenaar aan, samen met de vertaalde druk 

van 1700 tot 2000 kilo die het granulaat aankan. 

Mooi meegenomen was overigens ook dat Den 

Ouden in de omgeving van Cuijk gevestigd is – 

dat scheelde weer vervoerskosten en uiteindelijk 

ook nog wat CO2. 

Geen uitval

Het granulaat ligt nu een jaar op zijn plaats in de 

twee straten in Cuijk. ‘Tot nu toe is er nog geen 

uitval geweest’, laat Rutten weten. Ook van ver-

zakkingen is nog geen sprake. 

Allemaal mooi en goed natuurlijk, maar echte 

conclusies over dit soort producten kun je toch 

pas na een jaar of vijf trekken? Jarno van Veelen: 

‘Dit product is natuurlijk niet helemaal nieuw. 

Er is met het conventionele grauwacke-product 

al 15 jaar bewezen dat dit perfect werkt. Een 

boom kijkt niet naar duurzaamheid en kosten. 

Die reageert op voeding en ruimte. De ruimte is 

hetzelfde, en de voeding ook.’

Marktaandeel

De markt voor bodemverbetering is groot en 

groeit nog altijd. Den Ouden Groenrecycling 

behoort al jaren tot de top-5 van leveranciers, 

maar verwacht met het nieuwe bomengranu-

laat zijn marktaandeel te gaan uitbreiden. Het 

afgelopen jaar werd al 40.000 ton omgezet. Met 

name de vraag uit gemeenten neemt volgens 

Van Veelen de laatste maanden toe. ‘De cradle-

to-cradle-gedachte is voor gemeenten enorm 

belangrijk, en Den Ouden doet er met zijn CO2-

ladder en tal van andere zaken heel veel aan om 

dat inzichtelijk te maken.’

Hij denkt dat porfier nog veel meer in populari-

teit gaat toenemen, de komende jaren, omdat 

het zowel civieltechnisch als groentechnisch 

toepasbaar is. Meerdere partijen kunnen ermee 

uit de voeten. Van Veelen: ‘Voor gemeenten is 

duurzaamheid dus heel belangrijk; aannemers 

zullen juist weer meer kijken naar de prijs en de 

verwerkbaarheid van het product.’ 

Accountmanager Jarno van Veelen: ‘Voor gemeenten is duurzaamheid belangrijk; aannemers kijken juist weer 
meer naar de prijs.’

Bomenzand en meng-

granulaten waren geen optie 

vanwege de belasting van de 

twee straten

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.boom-in-business.nl/artikel.asp?id=23-5081
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Uw schrijver was aanwezig bij de apotheose 

(het hoogtepunt) van de enerverende competitie 

Boom van het jaar 2015. Na een felle strijd kwam 

uiteindelijk de Magnolia kobus als winnaar uit de 

bus als een Welkome Exoot voor 2015. De com-

petitie heeft onder andere als doel een bijzon-

dere, niet-inheemse, dus autochtone boom extra 

aandacht te geven, waardoor deze mogelijk meer 

aangeplant wordt door overheden en particulie-

ren. Win-win: meer diversiteit voor de gebruiker 

en meer omzet voor de boomkweker.

‘Een beetje mosterd na de maaltijd, de spijker 

naast de kop’, is mijn bescheiden mening. ‘Er is 

namelijk geen gemeente in Nederland waar deze 

boom NOG NIET is aangeplant!’ In april 2012 

schreef ondergetekende in het feuilletondeel over 

Magnolia’s: ‘Geen spectaculaire boom waar het 

schuim van op de bek komt.’

‘Geen woorden maar daden’, vrienden. Dus in 

navolging van het deel Tetradium in het decem-

bernummer 2009 van dit vakblad Boomzorg, 

en in de jaren daarop nog een paar zeldzame 

beauty’s, is er al een start gemaakt met…

Quote uit het Tetradium-deel van 2009: 

‘Ondergetekende vindt dat het moment geko-

men is om ook eens wat meer bijzondere bomen, 

de zogenaamde buitencategorie Z- en ZZ-bomen, 

nader aan u voor te stellen. Vanaf dit moment zal 

ik met regelmaat bijzondere bomen aan u voor-

stellen en dat doe ik niet voor niets. Ik hoop dat 

u er in uw dagelijks werk wat mee gaat doen: 

adviseren in een beplantingsplan, een parkreno-

vatie of als laan- en straatboom direct toepassen 

in uw woon- en werkomgeving. Doe mij, uzelf 

en de bewoners waarvoor u werkt nu eens een 

De telefoon rammelt in de auto: 

Opperhoofd Hein aan de lijn. Na de 

gebruikelijke prietpraat vraagt het opper-

hoofd: ‘JP, denk eens mee over de vraag 

hoe bomen onder de aandacht te brengen 

bij de eindgebruikers, zoals gemeenten, 

maar ook particulieren. En dan anders dan 

de acties Boom van het jaar, Boom van de 

toekomst en dat soort initiatieven.’ ‘Goed 

plan, Hein’, is mijn reactie, ‘maar dan wel 

met inspirerende en tastbare voorbeelden 

van een boomaanplant, ergens, en het 

verhaal van de planter erbij. Onbekend 

is onbemind en dat moeten we doorbre-

ken, want er zijn massa’s goede bomen 

die niet of nauwelijks benut worden om 

de diversiteit in Nederland nog groter te 

maken.’

‘Ja, zoiets!’, is de reactie van de hoofd-

redacteur, ‘maar dan niet, om bij jouw 

woordgebruik te blijven, zulke bijzon-

dere bomen dat geen sterveling die… 

Gloeiende gloeiende…!

Auteur: Jan P. Mauritz, VRT

De GMC-geslachten

Plant eens een boom van de 
buitencategorie
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plezier, en gebruik als het kan qua standplaats, 

grondsoort, etc. deze bijzondere bomen. Ze zijn 

het meer dan waard.’

Hierbij dan de eerste in deze zogenaamde buiten-

categorie: het geslacht Tetradium.

Een heel bijzonder geslacht, al was het alleen 

maar door het feit dat deze boom met zijn huidi-

ge, maar ook met zijn oude benaming in weinig 

bomenboeken beschreven staat.

Zo, genoeg gekletst over de legitimering en 

de inhoud van dit deel van het feuilleton, het 

eerste van 2015: over een aantal bijzondere en 

inspirerende makkers die aan de criteria van het 

Opperhoofd voldoen.

Ik stel u voor aan de GMC-geslachten. En dat zijn 

niet de oude Amerikaanse vrachtwagens die zo’n 

grote rol gespeeld hebben bij de bevrijding van 

Europa van het Nazi-regime. 

Kenmerken

De Nederlandse naam is doodsbeenderenboom. 

Deze naam dankt de boom aan zijn knokige, 

bruingrijze twijgen die wat blauw berijpt zijn, 

waardoor er een soort vale lijkkleur ontstaat en 

ze een sterke gelijkenis vertonen met menselijke 

botten.

Uw schrijver geeft de voorkeur aan de 

Amerikaanse naam: Kentucky coffee tree.

Deze naam is ontstaan toen de pioniers uit 

Europa in de 18e eeuw naar Amerika gingen. Na 

een tijdje was dan de koffie op. Van de lokale 

indianen leerden zij dat de geroosterde en gema-

len zaden van deze boom een soort surrogaatkof-

fie kon leveren. Een veel leuker verhaal dan dat 

bottenverhaal, of niet soms?

Het zijn in ieder geval middelgrote tot grote 

bomen, bladverliezend, met machtig mooie stam-

men, dikke knoestige takken en knokige twijgen 

met groot bruinachtig merg. De roodbruine 

knoppen staan alleen boven een hart- of hoefvor-

mig bladmerk en de twijgen hebben vrijwel nooit 

een eindknop. Mede door het ontbreken van een 

eindknop ontstaat de hoekige groei van twijgen 

en takken die de boom zo’n bijzonder karakter 

geven.

De bladeren zijn zeer groot, meestal even- en 

dubbelgeveerd blad met tal van deelblaadjes in 

een verspreide bladstand. Dubbelgeveerd wil zeg-

gen dat aan een centrale bladspil zijjukken zitten 

die vervolgens de deelblaadjes dragen. Er zijn niet 

veel bomen en heesters met dubbelgeveerd blad. 

Ze zijn er wel, maar weet u… (dit mag u zelf 

lekker even uitzoeken!). De bomen zijn meest 

tweehuizig, maar sommige ook eenhuizig, met 

eenslachtige of polygame bloemen in lange eind-

standige pluimen. Zo dat vraagt weer even om 

het koppie erbij te houden, hè, vrienden, want 

anders…’

De vrucht is een rechte of sikkelvormige peul-

vrucht met platte, harde zaden.

Gymnocladus

Binnen de systematische indeling van 

het regnum vegetabile – het plantenrijk 

– behoort het geslacht Gymnocladus tot 

de orde van de Fabales en daarbinnen 

tot de familie Leguminosaea of Fabaceae 

(synoniem) en de onderfamilie van de 

Caesalpiniaceae. Bijzonder is dat het geslacht 

Gymnocladus dus wel tot de Leguminoseae 

(de peulvruchtachtigen), maar niet tot de 

Papilionaceae (de vlinderbloemigen) behoort, 

zoals bijvoorbeeld Robinia. Andere geslach-

ten binnen de peulvruchtfamilie zijn onder 

andere de judasboom, Cercis, de valse 

christusdoorn, Gleditsia, en de johannes-

broodboom, Ceratonia. Bijzonder is ook dat 

de Nederlandse namen van deze bomen alle 

een Bijbelse oorsprong kennen. 

De geslachtnaam van deze bijzondere spe-

cies is afgeleid van het Grieks: gymnos = 

naakt en klados = tak. Samengevoegd is dat 

naakte tak, oftewel bladverliezende boom. 

De soortnaam dioica betekent tweehuizig 

en dat geeft aan… ‘Weet u het nog, na tig 

keer uitleg?’

De naam van de onderfamilie 

Caesalpiniaceae verwijst naar de briljante, 

Italiaanse botanicus Andreas Caesalpinus 

(1519-1603), student en opvolger van Luca 

Ghini, de stichter en eerste directeur van de 

eerste botanische tuin ter wereld, die in Pisa 

(1544), Italië. Deze grootmeester was de 

bedenker van de Hortus siccus, de gedroog-

de tuin, of, zoals gewone stervelingen het 

noemen, het herbarium.

Het kleine geslacht kent een vijftal soorten, 

waarvan twee voorkomen in de gematigde 

zone van het noordelijk halfrond, en een 

drietal subtropische tot tropische makkers, 

die ik in dit deel van het feuilleton buiten 

beschouwing laat. De bekendste van de vijf 

is ongetwijfeld Gymnocadus dioica, en dat is 

ook de enige soort met slechts één CV.

Gymnocladus jonge vruchten.
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Het sortiment

Zoals u van mij inmiddels gewend bent, stel ik de 

makkers in alfabetische volgorde aan u voor. Ik 

begin met:

Gymnocladus chinensis

De soortnaam van deze species, chinensis, bete-

kent in China voorkomend en dat klopt in dit 

geval ook. De boom vindt zijn natuurlijke oor-

sprong in Midden-China, in de provincies Hubei 

en Schichuan, waar heel veel bomen vandaan 

komen die in vorige eeuwen naar Europa werden 

verscheept. Deze species werd in 1888 in Kew 

Gardens geïntroduceerd en verder verspreid over 

Europa.

Het is een kleine tot middelgrote boom van 

10-13 meter hoog met een opgaande kroon-

vorm. De boom is dus veel kleiner dan zijn neef, 

G. dioica. De schors is donkergrijs van kleur, diep 

gegroefd en afschilferend in ruwe schorsplaatjes. 

Deze schors bezet ook de hoofdtakken in de 

kroon. De bladeren zijn groot, 30 tot wel 90 cm 

lang, en even- én dubbelgeveerd. Dubbelop dus, 

en prachtig matglanzend groen blad. De 20 tot 

24 deelblaadjes zijn 18 tot 35 mm lang en aan 

beide zijden behaard. De boom bloeit voor de 

bladontwikkeling, is meestal eenhuizig en de een-

slachtige bloeiwijzen zijn lila purperen pluimen. 

De peulvrucht is ca. 10 cm lang en 3 cm breed, 

dik, en bezit zeepachtig vruchtvlees, dat in China 

nog veelvuldig als wasmiddel toegepast wordt.

Het is een zeer zeldzame boom die een beschutte 

standplaats vraagt in zijn jeugdjaren, maar wel 

prachtig mooi is met die halfopen kroon en die 

karakteristieke vorm.

Gymnocladus dioca 

Deze Amerikaanse makker komt van nature voor 

in de oostelijke staten van Noord-Amerika, in 

de rijke gemengde loofhoutbossen van zuidelijk 

Ontario tot in Pennsylvania en Oklahoma, ten 

westen van het Alleghany-gebergte. De boom 

heeft een voorkeur voor open, goed doorwortel-

bare, vochtige, vruchtbare gronden. Het is een 

vrij langzame groeier, die in erg vochtige omstan-

digheden wortelopslag vormt. In cultuur zal dat 

echter niet of nauwelijks gebeuren. Het sterke en 

duurzame hout wordt gebruikt voor meubelen 

en ornamenten. De productie is echter vrij laag, 

dus is het hout kostbaar. In zijn natuurlijk ver-

spreidingsgebied wordt de boom wel 30 meter 

hoog, met een zeer brede open en losse kroon. 

De grillige gestel- en zijtakken zijn van grote 

afstand zeer herkenbaar. De stam is dan erg 

imposant en met donkergrijze, diep gegroefde 

en ruw afschilferende schors bezet. In cultuur 

wordt de boom slechts 10-12 meter hoog, en dat 

is fors afwijkend van mijn 20-25%-minus-regel, 

die meestal geldt voor houtige gewassen in cul-

tuur ten opzichte van hun natuurlijke habitat. De 

takken zijn spaarzaam bezet met dikke, knokige, 

stijve en knoestige twijgen. De jonge twijgen zijn 

lichtgrijs en behaard en later kaal, grijzig bruin 

en blauw berijpt met ruwe wittige lenticellen, 

waardoor de gelijkenis met menselijke botten zo 

treffend is. De grote hoefvormige bladmerken 

zijn iets verzonken, met daarboven de bruine tot 

roodbruine knoppen, los van het bladmerk.

Het blad is zeer groot, dubbelgeveerd en meestal 

ook even geveerd, maar oneven geveerd komt 

ook voor, evenals beide vormen aan één individu. 

Het blad is mat of dofgroen, aan de onderzijde 

lichter en behaard langs de nerven. Het blad 

loopt zeer laat uit en kan dan wel tot 90 cm 

lengte en 60 cm breedte uitgroeien. Aan jonge 

bomen kan het blad wel 1 meter of nog langer 

worden en tot 1 meter breed, gigantische blade-

ren en bijzonder fraai door dat dubbelgeveerde 

loof, prachtig mooi!

Aan de centrale bladspil die wel 80 cm lang kan 

worden, zitten zijjukken of spillen van 14 tot 

20 cm lang. De jukken zitten exact tegenover 

elkaar. Aan deze zijjukken zitten vervolgens de 

drie tot zeven bladjukken met zes tot veertien 

deelblaadjes. Vanaf de bladvoet van de centrale 

bladspil zitten er eerst twee tot drie bladjukken, 

voordat de zijjukken beginnen met de deelblaad-

jes eraan, ook weer in tegenoverstaande blad-

stand. De boom heeft een schitterende goudgele 

herfstkleur en de bladval is een ritueel op zich: 

allereerst de gele blaadjes, vervolgens vallen dan 

de gele zijjukken van de centrale bladsteel, en 

als laatste de centrale bladsteel met één of twee 

zijjukken eraan. Je hebt er in ieder geval lang 

plezier van!

De bloeiwijze verschijnt in juni en is zoals gezegd 

eenslachtig en dus tweehuizig, zoals de soort-

naam al aangeeft. Soms is de boom eenhuizig 

met polygame bloemen.

De vrouwelijke bloemen staan in eindstandige 

bloemtuilen van 20 tot 30 lengte; ze bestaan 

uit een 1,5 tot 2 cm lange buisvormige kelk met 

vijf kelkbladen als uitgespreide tanden en zijn 

groenwittig van kleur. De manlijk bloemen staan 

Oogsten van Maclura vruchten.

Maclura pomifera vrucht.
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in kortere pluimen, tot 10 cm lengte, en ook de 

bloempjes zijn veel kleiner, wittig van kleur met 

tien meeldraden.

De vruchten zijn dikke en harde peulen van 10 

tot maximaal 30 cm lengte en 4 tot 5 cm breed, 

eerst groenig van kleur met een blauwige vleug 

en bij rijping bruinig en berijpt. De drie tot tien 

grote platte zaden zijn keihard en moeten voor 

vermeerdering gewekt worden door stratifice-

ren. De zaden werden geroosterd en vervolgens 

gemalen om er de Kentucky coffee van te pro-

duceren. 

Er bestaat slechts één CV van deze prachtige 

parkboom, en die draagt bladeren met een room-

witte kleurschakering op de deelblaadjes. Deze 

bonte kleuring blijft ook bestaan aan de boom; er 

is dus geen verloop naar geheel groen. Deze spe-

cies blijft wel wat kleiner dan de soort, maar ook 

dat klinkt u niet vreemd in de oren, denk ik zo.

Een geweldige boom voor in brede groenstroken, 

in parken en op begraafplaatsen, die het door 

zijn zo kenmerkende morfologische eigenschap-

pen meer dan waard is om aan te planten. Dus, 

dames en heren boombeheerders: aanplanten die 

Gymno!

Een tweede makker die voldoet aan de gestelde 

eisen van Opperhoofd Hein, is de osagedoorn. En 

die stel ik graag aan u voor.

Kenmerken

De niet-Latijnse naam van deze bijzondere, blad-

verliezende boom is osagedoorn, vernoemd naar 

de Osage-indianen die het hout gebruikten voor 

het maken van pijl en boog, speren, stelen van 

de tomahawks en andere gebruiksvoorwerpen 

aan een steel. Ook werden de lange buigzame 

takken, die voorzien zijn van vlijmscherpe doorns, 

gebruikt als ‘prikkeldraad’ om vee in te scharen. 

Het hout is zeer duurzaam en gelig van kleur en 

werd gebruikt in de wagenbouw en bruggen-

bouw. Er is echter niet veel goed en dik stamhout 

meer voorhanden en heden ten dage worden er 

onder andere tabakspijpen, siervoorwerpen en 

beeldjes van gemaakt.

Het is een matig grote boom, deze makker, tot 

15-18 meter hoog in zijn natuurlijk verspreidings-

gebied en in cultuur niet hoger dan 12 meter, 

met een breed spreidende ronde kroon. Het is 

van nature een snelgroeiende boom en hier in 

Nederland is hij winterhard.

De boom is tweehuizig en dat hoef ik toch niet 

weer uit te leggen, hè, waarde lezers van dit 

feuilleton?

De stamschors is oranjebruin tot grijsbruin, 

onregelmatig en netvormig gegroefd met afschil-

ferende vezels. De jonge twijgen zijn olijfgroen, 

aanvankelijk sterk behaard en later kaal, glanzend 

lichtgrijs met veel kleine lenticellen. De twijgen 

en de takken zijn bewapend met lange, spitse, 

iets krommende doorns tot 2 cm lengte. Deze 

doorns zitten in de bladoksels en op de kortloten. 

De doorns zijn vlijmscherp, waarbij het puntje bij 

aanraking vaak in het lichaam afbreekt en direct 

gaat zweren.

Het grote verschil tussen doorns en stekels is dat 

een doorn een vergroeid blad of vergroeide tak 

is en verbonden is met het vaatbundelsysteem 

van de plant. Bladdoorns zitten bijvoorbeeld 

op Berberis en takdoorns op onder andere 

Crataegus. Een stekel is een vergroeiing van de 

opperhuid en is dus niet verbonden met het vaat-

Maclura

Binnen de systematische indeling van het 

regnum vegetabile – het plantenrijk – 

behoort het geslacht Maclura tot de orde 

van de Urticalis en daarbinnen tot de familie 

van de Moraceae, de moerbeifamilie. Tot 

deze familie behoren meer dan 50 geslach-

ten met ongeveer 1500 species. Het bekend-

ste geslacht binnen de familie is Morus, dan, 

al wat minder bekend, Broussonetia, en de 

insiders weten dat Ficus ook tot deze familie 

behoort. Maclura, de hoofdpersoon van dit 

deel van het feuilleton, is redelijk onbekend, 

en daarnaast is er ook het goed winterharde 

geslacht Cudrania, dat echt in de buitenca-

tegorie ZZ valt en waar de meeste lezers van 

dit vakblad nog nooit van gehoord hebben. 

Maclura wordt in de westerse dendrologi-

sche werken meestal als een monotypisch 

geslacht omschreven, met maar één soort, 

pomifera.

Dit is niet juist. Het geslacht kent twaalf 

soorten, die, met uitzondering van de soort 

pomifera, allemaal in de subtropische en tro-

pische regionen van Afrika, Azië en Midden 

en Zuid-Amerika voorkomen. Deze soorten 

zijn dus niet winterhard in Nederland en niet 

toepasbaar hier, dus worden ze niet aan u 

voorgesteld!

De soort is vernoemd naar William Maclure 

(1763-1840), een Amerikaanse geoloog die 

zo rond 1800 de boom gevonden heeft. 

De soortnaam pomifera betekent appels 

dragend.

Maclura pomifera komt van nature voor 

in het zuiden en midden van de Verenigde 

Staten ten westen van de Mississippi, op de 

rijke bodems van de staten Missouri, Kansas 

en Texas.
Maclura takdoorns.
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stelsel. Een stekel kan vrij gemakkelijk afgebroken 

worden van de twijg of tak, terwijl dat bij een 

doorn veel lastiger is.

Rozen hebben dus stekels en geen doorns. Dat 

wordt wat lastig voor songwriters en dichters, 

maar het is niet anders, hahaha!

De twijgen van Maclura bezitten rond en wit 

merg en meestal geen eindknop. Hierdoor zig-

zaggen de takken nogal, wat de boom ook weer 

zijn of haar charme geeft. De knoppen zijn klein, 

roodbruin en kegelvormig met los aanliggende 

knopschubben. 

Deze makker heeft een verspreide bladstand van 

enkelvoudige bladeren met variabele bladvormen, 

van eivormig tot ovaal langwerpig of langwerpig 

lancetvormig en alles ertussenin. Het blad is 4 

tot 14 cm lang, bij jonge scheuten wel 16 cm 

lang en 2 tot 10 cm breed. De bladtop is wel 

altijd lang toegespitst en soms ook naaldvormig 

uitlopend.

Deze grote variatie is ook te zien bij de bladvoet, 

soms afgerond of zwak hartvormig tot breed 

wigvormig. Het blad bezit twee steunblaadjes, 

die na de bladontluiking spoedig afvallen. De 

bladrand is gaafrandig en het blad heeft negen 

tot zestien paar nerven, die voor de bladrand 

afbuigen. Het blad is aan de bovenzijde schitte-

rend glanzend groen en aan de onderzijde lichter 

groen en geheel behaard. De bladsteel is 1,5 tot 

wel 3,5 cm lang en behaard. Het blad bevat wit 

melksap, dat bij aanraking met de huid voor irri-

tatie kan zorgen. De boom bezit een schitterende 

gele herfstkleur.

Zoals al eerder genoemd, is de boom tweehuizig 

en zijn de bloemen eenslachtig. De bloeiwijze is 

okselstandig, met onopvallende bloemen met 

alleen sepalen en geen petalen en…

Verdorie, JP, begin je weer met termen en woor-

den als tweehuizig, sepalen en petalen? Wat 

komt er nog meer, waarvan jij denkt dat iedereen 

wel weet waar je het over hebt?

Oké, vrienden – voor de nieuwkomers dan, want 

voor de oudgedienden onder de waarde lezers 

van dit feuilleton is het allemaal gesneden koek 

na de tigste keer uitleg, of niet soms?

De term tweehuizig wordt in de dendrologie/

botanie gebruikt als er sec manlijke en sec vrou-

welijke individuen aanwezig zijn binnen één 

soort. Dit heeft alles te maken met de geslach-

telijke delen van de bloem, waarbij vrouwelijke 

bomen of bloemen géén vruchtbare manlijke 

delen bezitten en manlijke bomen of bloemen 

precies andersom; dat heet dat eenslachtige bloe-

men. Er zijn dus manlijke bomen en vrouwelijke 

bomen binnen de species Maclura pomifera, en 

die ‘wonen’ allebei afzonderlijk in een huis. De 

tegenpool is eenhuizig, waarbij zowel manlijke 

als vrouwelijke delen op één individu aanwezig 

zijn. Dat kan zijn: aparte manlijke en vrouwelijke 

bloemen aan de ene boom, of tweeslachtige 

bloemen aan de boom waarbij de meeldraden 

met helmhokjes en de daaruit voorkomende pol-

len of stuifmeel de manlijke component vormen, 

en de stempel(s), stijl en het vruchtbeginsel het 

vrouwelijke deel zijn. Nu zijn daar weer allerlei 

varianten en… ‘Ho, Mauritz, stoppen’, brult het 

Opperhoofd. ‘Het is genoeg zo, we begrijpen het 

wel, dus terug naar je verhaal!’ 

Petalen zijn kroonbladeren, sepalen zijn kelkbla-

deren, onderdelen van de bloem.

De kelkbladen zijn meestal ingeplant in de 

bloembodem en kunnen groen zijn of weelderig 

gekleurd. Er zijn er meestal vier of vijf kelkblaad-

jes van aanwezig in een zichtbare bloem.

Kroonbladeren zijn de bloembladen van de 

bloem, vrijwel altijd fel van kleur om insecten te 

trekken. ‘Terug, JP…!’

De mannen van Maclura zijn groene bloemen 

in korte, compacte, eivormige, afstaande tot 

hangende aren of lang gesteelde trosjes, waarbij 

elk bloempje vier meeldraden bezit binnen een 

vierdelige gespleten kelk. De vrouwen ervan dra-

gen een vierdelig bloemdek in kort gesteelde bol-

vormige bloemhoofdjes met lange draadvormige 

stampers. Nog vragen…? 

De vruchten van de osagedoorn zijn grote, 

geurende, op een pokdalige tennisbal lijkende, 

samengestelde vruchten, bestaande uit een 

samengroeiing van heel veel kleine en langwer-

pige steenvruchten. In elk vruchtje zit een zaad 

dat tot ca. 1 cm lang kan worden. Ook de ver-

gelijking met een heel grote moerbei past prima, 

zeker qua uiterlijk: kogelvormig met een diameter 

van 8 tot 15 à 16 cm, groen van kleur en bij 

rijping geelachtig tot oranjegeel. In zuidelijke stre-

ken kleurt de vrucht tot oranje. De vrucht bevat 

veel melksap en is niet eetbaar.

De bomen dragen al op jeugdige leeftijd vruchten 

en ook meteen veel vruchten.

Uw schrijver had een exemplaar in zijn 

Bomenallee op de Floriade 2012 laten planten 

dat na twee jaar ongeveer 15 vruchten droeg. 

Tijdens de openingsperiode in 2012 hingen er 

minimaal 150 stuks van die groene ‘tennisballen’ 

in de boom, schitterend mooi.

In de dendrologische boekwerken staan drie CV’s 

van deze exclusieve boom vermeld.

Maclura pomifera ‘Inermis’

De CV-naam inermis betekent ongewapend en 

duidt op de doornloze versie van de soort die 

deze naam draagt. In cultuur zijn het vrijwel altijd 

vrouwelijke bomen, die sterk op de soort lijken. 

Ze hebben wel een man nodig om vruchten te 

dragen: tweehuizig! Verder is deze species in 

Maclura pomifera in herfsttooi.
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alles iets kleiner dan de soort, maar verder vrijwel 

gelijk.

Maclura pomifera ‘Fan d’Arc’

Deze species is vrijwel gelijk aan de soort, is een 

manlijke selectie en levert dus nooit vruchten, 

waardoor het gebruik in de openbare ruimte 

toeneemt. Niet dat het nu direct een straatboom 

wordt; dat niet, maar hij is wel eenvoudiger in te 

passen in een plan of renovatie. 

Maclura pomifera ‘Pulvarulenta’

Een oude selectie van Baumschulen Hesse in 

Weener, ongeveer gelijk aan de soort, met als 

extra wit gestippelde bladeren. Het glanzende 

blad is echt bont door grote hoeveelheden witte 

stippen op het blad, wat de boom extra aantrek-

kelijk maakt. Er bestaan mannen en vrouwen van.

Afsluiten met een monotypisch geslacht lijkt mij 

de beste manier om u redelijk bijzondere bomen 

voor te stellen en niet weer ongenadig op mijn 

flikker te krijgen van hoofdredacteur Hein, omdat 

dit deel van het feuilleton wederom te lang is, 

waarde leesvrienden.

Kenmerken

De Nederlandse naam van dit geslacht is katsura-

boom of koekjesboom. In het moederland Japan 

worden deze makkers machtige en zeer grote, 

hoge bomen; 25 tot 30 meter en hoger zijn 

geen uitzondering, vooral op het eiland Yezo. 

Van nature zijn het meestal meerstammige mak-

kers, maar er is zeer eenvoudig een hoogstam-

straatboom van te maken die in cultuur maximaal 

14-15 m hoog wordt. In veel grote parken en 

tuinen bij paleizen en landgoederen in Europa 

staan heel grote exemplaren, dus van meer dan 

20 meter hoog, te schitteren.

De kroon is breed piramidaal en op latere leeftijd 

rond van vorm, met schuin opgaande gesteltak-

ken in de bovenste helft van de kroon, lager in 

de kroon vrijwel horizontaal, en in het onderste 

gedeelte iets overhangende takken met heel 

veel zijtakken en twijgen. De stamschors is in de 

jeugdfase min of meer glad en grijzig van kleur. 

Op latere leeftijd is hij bruingrijs van kleur, vrij 

diep gegroefd en afschilferend in lange verticale 

schorsstroken die lang aan de boom blijven zitten 

vóór het afbreken/afvallen.

De twijgen zijn vrij dun, lang en slank en bruin 

van kleur, meestal glad en soms wat ruwig, met 

name aan de voet van de twijg, op de knoppen 

verdicht en wat afgeplat. 

De jonge twijgen zijn fraai roodbruin, glad en 

zeer dun met vele kortloten bezet. De knoppen 

zijn paarsrood van kleur, lang driehoekig met 

een spitse top. De zijknoppen zijn aanliggend 

met twee of drie kale knopschubben, op oudere 

bomen met knopkussens. De eindknop ontbreekt 

vaak of is onontwikkeld.

De boom loopt zeer vroeg uit, eind februari al, 

en is dan vaak slachtoffer van late nachtvorsten. 

De boom lijdt daar niet onder, zet na of tijdens 

de val van de zwarte, bevroren blaadjes gewoon 

weer nieuwe aan, en daar zie je niets aan.

Het blad is meestal tegenoverstaand en bijna 

rond tot breed hartvormig, 5 tot 8 cm lang en 3 

tot 7 cm breed. Het blad ontwikkelt zich op de 

twijgen en ook veelvuldig op de kortloten.

Het heeft een afgeronde top en een afgeronde 

hartvormige bladvoet, een licht golvende blad-

rand, onregelmatig gezaagd en handnervig, dus 

met nerven vanuit een punt bij de aanzet van de 

bladsteel van 2 tot 3 cm lengte. Het jonge blad 

heeft rode nerven die later wegtrekken. De blad-

Cercidiphyllum

Binnen de systematische indeling van het reg-

num vegetabile – het plantenrijk – behoort 

het geslacht Cercidiphyllum tot de orde van 

de Hamamelidales en daarbinnen tot de fami-

lie Cercidiphylliaceae. Deze familie bestaat 

uit maar één geslacht en dat noemen we 

monotypisch. Bijzonder is dat het geslacht 

Cercidiphyllum ook monotypisch is; het bestaat 

slechts uit één soort: japonicum. Deze soort 

bestaat uit zes individuen, twee vars en vier 

CV’s. De boom komt van nature voor in Japan 

en, zoals later bleek, ook een populatie in 

China. Bomenzoeker Ernest H. Wilson ontdekte 

deze boom in 1910 tijdens zijn zoektochten 

naar exclusieve bomen in China. Wilson was 

verbonden aan de bekende Engelse boomkwe-

ker James Veitch & Sons.

Vanwege de zeer geringe verschillen met 

de Japanse makker, het formaat en de meer 

behaarde bladonderzijde, kozen Alfred Rehder, 

voormalig directeur van Arnold’s Arboretum in 

Boston, en Ernest Wilson ervoor om de species 

als een var. te beschrijven van de soort, en dat 

is dan C. japonicum var. sinense geworden.

De andere var. is Cercidiphyllum japonicum var. 

magnificum, die ik onderstaand met de CV’s 

aan u zal voorstellen. 

Aardig om te vermelden is dat het geslacht 

Cercidiphyllum al voorkwam in de prehistorie, 

in de perioden bovenkrijt, 100 - 66 miljoen 

jaar geleden, en tertiair, 66 – 2,58 miljoen jaar 

terug, dus voor de grote ijstijden wijd verspreid 

waren over het gehele noordelijk halfrond. 

Fossiele delen van de boom die dit bevestigen 

zijn werkelijk overal gevonden.

Cercidiphyllum in herfstkleur.
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kleur is groen tot blauwig-groen, de onderzijde 

is blauwgroen met een zijdeachtige glans. Bij het 

uitlopen van het blad en bij de bladval komt er 

een bakkerijgeur van verse koekjes vrij, vandaar 

de Nederlandse en Duitse naam koekjesboom, 

respectievelijk Kuchenbaum.

De herfstkleur is schitterend goudgeel tot oranje-

geel, afhankelijk van de grondsoort.

De boom is tweehuizig, met dus eenslachtige 

bloemen. U weet nu weer wat die termen 

allemaal inhouden, toch? De bloei is vóór de 

bladontluiking, ontstaat in de bladoksels en is 

niet opvallend. Wel erg mooi in detail; de manlij-

ke meeldraden, tot wel 35 stuks, dragen karmijn-

rode helmknoppen en de vrouwelijke bloemen 

hebben twee tot zes donkerrode stampers, die 

zich uitrollen tot kleine kwastjes. 

De vruchten zijn klein en ook niet ‘schuimvor-

mend op de bek’. Het zijn smalle kokertjes, wat 

paars berijpt en krom, en deze vruchten bevatten 

gevleugelde bruine ruitvormige zaadjes.

In cultuur is hij zoals gezegd veel kleiner dan in 

zijn natuurlijk verspreidingsgebied. In de meeste 

boekwerken staat dat deze makker een prach-

tige parkboom is, en dat is ook zo, maar zeker 

ook een goede straatboom. In Hilversum en 

Eindhoven staan ze te schitteren in de straat en 

leveren ze weinig tot geen schade op aan de 

verharding. 

Cercidiphyllum japonicum var. magnificum

Dit is de tweede var. van deze soort, naast de 

bovenstaande var. sinense, en dit is een bedui-

dend kleinere boom, veelal meerstammig met 

een hoogte van max. 10 meter in cultuur.

Deze boom komt uit de bergen op het Japanse 

eiland Hondshu en wijkt af van de soort door een 

wat opener kroon, het grotere blad en de meer 

blauwe kleur van de bladeren. Deze kleur wordt 

veroorzaakt door een waslaag ter bescherming 

tegen de koude. Daarnaast zijn de schors van de 

stam en de gesteltakken meer bruingeel dan die 

van de soort. 

De CV’s van Cercidiphyllum japonicum zijn zeer 

waardevolle verschijningen, sterk verschillend van 

de soort door kroonvorm en bladkleur. Er zijn 

twee treurende vormen, één steil opgaande en 

één roodbladige variant.

We beginnen met de treurende makkers.

Cercidiphyllum japonicum ‘Pendulum’ 

Een in Japan al eeuwenlang gebruikte vorm, die 

pas sinds de jaren 70 van de vorige eeuw zijn 

intrede deed in Europa. Van oorsprong aan een 

stok opgebonden stam, die op de gewenste 

hoogte zijn zeer lange takken en twijgen laat 

hangen. In cultuur wordt deze CV geënt op een 

onderstam van 200-240 cm hoogte of lager. Voor 

de rest is hij vrijwel gelijk aan de soort; hij heeft 

een geweldige toepasbaarheid op begraafplaat-

sen, in parken of op daktuinen.

Cercidiphyllum japonicum ‘Amazing Grace’

Een Amerikaanse treurvorm, die een meter of 6 

hoog wordt en ook zo breed, met bruine lange 

afhangende twijgen en blauwgroene bladeren. 

Verdere eigenschappen als de soort, en gebruik 

zoals zijn bovenstaande broertje.

Cercidiphyllum japonicum ‘Ruby’

Een Nederlandse selectie van P.G. Zwijnenburg 

uit Boskoop, die de boom in 1990 omdoopte van 

de ongeldige Latijnse naam C. japonicum rubrum 

naar zijn huidige CV-naam. Een hoge, steil 

opgaande, dicht vertakte, grote struik of kleine 

boom tot 6 à 7 meter hoog, met kleiner blad 

dan de soort, 4 tot 6 cm lang en blauwgroen van 

kleur. Het blad aan de jonge twijgen is bruinrood 

van kleur en iets gerimpeld.

Een bijzondere boom door de steil opgaande 

kroon en de kleurige bladeren.

Cercidiphyllum japonicum ‘Rotfuchs’

Een Duitse selectie van K. Fuchs uit Neunkirchen, 

die in 1977 zaden verzamelde uit het Exotenwald 

in Weinheim. Uit de nakomelingen selecteerde hij 

een fraaie purperrode species, die ook nog een 

zuilvormige kroonvorm bezat. Hij gaf de boom 

de werknaam Rotfuchs. De boom werd onder 

andere aangeplant in de botanische tuinen van 

Dortmund. Daaruit kreeg de befaamde spillen-

kweker M. Bömer uit Zundert in 1986 een aantal 

griffels, waarna hij de boom in 1990 in de handel 

bracht onder de CV-naam ‘Rotfuchs’. 

Het is een langzaam groeiende boom, tot een 

meter of 8 à 9 hoog, maar wel een die de moeite 

waard is om aan te planten. En zoals gezegd 

kunnen deze makkers ook goed als straat- en 

laanboom toegepast worden.

Afsluitend

Snel een kort afsluitend woord… Een drietal bij-

zondere bomen, die in de meeste wandelgangen 

wel wat bekendheid genieten, maar zeker geen 

gemeengoed zijn in de boomkwekerij of in een 

gemeentelijk bomenbestand. En toch zijn deze 

geslachten het meer dan waard om de openbare 

en private ruimte te verrijken met hun verschij-

ning. Prachtbomen!

Groet

Cercidiphyllum japonicum 'Pendulum'.

Cercidiphyllum japonicum vruchten.

DGA Mauritz Adviseurs & Taxateurs BV

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-5117
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De vakbladen Boomzorg en Boom-In-Business 

willen dit initiatief daarom opnieuw op gaan pak-

ken. Belangrijkste doelstelling daarbij is bijzonder 

sortiment onder de aandacht brengen van een 

breder vakpubliek. Vroeger ging wel eens het 

verhaal de ronde dat alleen bomen die in te grote 

getalen waren aangeplant door de Nederlandse 

kwekerijsector konden winnen. Dat mag natuur-

lijk niet zo zijn. Het is niet de kweker die de 

waarde van sortiment bepaalt. Dat kunnen alleen 

de beheerder en de architect. 

Waardering 

Beschikbaarheid mag natuurlijk een criterium 

zijn, maar het vertrekpunt in de verkiezing die 

wij willen organiseren is de waardering voor dit 

sortiment bij de beheerders, bestuurders, burgers 

en architecten. Wie durft daarom de uitdaging 

aan? Wie wil graag zijn favoriete stadsboom naar 

voren schuiven en daarbij zelf optreden als boom-

ambassadeur? Dat laatste lijkt overigens enger 

dan dat het in werkelijkheid is. Als boomambas-

sadeur wordt u uitgebreid voorgesteld aan de 

sector via een uitgebreid interview in ons blad. En 

dat interview wordt door ons aangevuld met een 

uitgebreide botanische beschrijving en ervaringen 

van kwekers. Iedereen kan zichzelf opgeven door 

een eenvoudig mailtje te sturen naar onze redac-

tie. Maar haast u want de posities voor 2015 zijn 

eigenlijk op een haar na gevuld. 

Jury 

Niet iedere nominatie zal overigens in aan-

merking komen. Een jury van dendrologen zal 

de boom van uw keuze globaal beoordelen 

op zaken als zeldzaamheid, bijzonderheid en 

gebruikskwaliteit. Aan hen de uitdaging om soor-

ten af te wijzen die te zeldzaam, te slecht of mis-

De laatste jaren zijn een aantal dingen verdwenen uit de groene wereld waar we misschien niet zo rouwig om moeten zijn. Iets waar wij 

als redactie wel verdrietig over zijn is het wedervaren van het fenomeen Boom van Het Jaar. Oké, formeel gezien bestaat dat predicaat 

nog steeds, maar er is werkelijk niet een groenbeheerder, boomverzorger of landschapsarchitect, die de boom van 2015 zonder de hulp van 

Google kan benoemen. Ik heb het even voor u opgezocht maar het was Magnolia kobus. 

Auteur: Hein van Iersel
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schien ook te algemeen zijn. Het heeft weinig zin 

om een boom te nomineren die al in negen van 

de tien beplantingsplannen wordt opgenomen.  

Voorzitter van deze jury is –hoe kan het ook 

anders-  Jan P. Mauritz, de huisdendroloog van 

dit vakblad. De jury bepaalt alleen of de boom in 

kwestie bruikbaar is als inspiratieboom. Met de 

keuze van de boomambassadeur heeft zij niets 

te maken. 

Soort of cultivar 

Of u voor een laanboom, meerstammige boom 

of een grote heester kiest maakt niet uit. De 

soort of cultivar is de genomineerde, niet de uit-

voering daarvan. Uiteindelijk willen we op deze 

manier in de loop van een half jaar minimaal zes 

genomineerden aan u presenteren. De uiteinde-

lijke winnaar zal dan weer door het grote publiek 

via stemmen worden bepaald.

Vliegende start 

Het project ‘Boomambassadeurs kiezen hun 

inspiratieboom’ maakt een vliegende start. In 

de komende uitgave van Boomzorg worden 

beheerder Jan van Veenendaal van de gemeente 

Hilversum en architect Lodewijk Baljon uitvoerig 

geïnterviewd over hun inspiratieboom. Voor 

Baljon is dat de Pterocarya stenoptera. Van 

Veenendaal neemt de handschoen op voor de 

Nyssa sylvatica. 

Boomambassadeurs kiezen hun 
inspiratieboom
Beheerders en ontwerpers moeten weer lef tonen en 
bijzondere soorten durven toepassen

#inspiratieboom

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-5120
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Een boom die uitroept: 
ik ben natuur 
Boomambassadeur Lodewijk Baljon kiest voor 
Pterocarya stenoptera als zijn inspiratieboom

Als wij als redactie van Boomzorg aan landschapsarchitect Lodewijk Baljon vragen naar zijn inspiratieboom, komt het antwoord snel: ‘Ik 

kies de klimboom.’ Misschien een logisch antwoord voor een architect: die gaat voor functie, maar wat minder handig voor het project 

Boomambassadeur. Dat is in essentie toch een sortimentswedstrijd, met als doel beheerders, architecten en bestuurders te inspireren om 

meer bijzonder sortiment toe te passen.

Auteur: Hein van Iersel 
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Van een speelboom naar bijzonder sortiment 

is niet zo’n grote stap. Haagbeuk wordt veel 

gebruikt als speelboom, maar Baljon gaat geluk-

kig voor de wat meer exclusieve Chinese vleugel-

noot ofwel Pterocarya stenoptera. Deze vleugel-

noot is net wat onbekender dan zijn inheemse 

broer Pterocarya fraxinifolia, maar heeft geen 

last van de bekende nadelen van deze gewone 

of Kaukasische vleugelnoot. Het is een krachtige 

groeier en door de iets slankere habitus een bete-

re laanboom, maar hij heeft vooral veel minder 

last van wortelopslag. Dat maakt P. fraxinifolia 

meestal onbruikbaar in de straat.

Boomambassadeur Baljon kiest zijn inspiratie-

boom niet met dit laatste aspect in het achter-

hoofd, maar met het oog op toepasbaarheid als 

klim- of speelboom. Net als de gewone haagbeuk 

heeft deze vleugelnoot stevige zijtakken, die, 

als hij op de juiste manier is opgekweekt, van 

onderaf beginnen. Baljon beschrijft zijn ideale 

speelboom als een boom die kinderen leert om 

gecalculeerde risico’s te nemen. In onze overgere-

glementeerde wereld is het goed dat er ook nog 

dingen zijn die niet gecertificeerd of ieder jaar 

getest worden. Een klimboom herinnert je – en 

dat geldt bij navragen voor bijna iedereen – aan 

die ene boom uit je jeugd. Voor Baljon was dat 

de goudrenet in de achtertuin bij zijn ouders. 

Voor de auteur van dit artikel is het de kers met 

die lekkere dikrode Spaanse kersen bij zijn oma in 

de achtertuin. De klimbomen uit onze jeugd zijn 

doorgaans per ongeluk klimboom geworden, ter-

wijl de klimbomen die bij de grotere Nederlandse 

kwekers in de showroom staan, echt zo 

gekweekt worden. Die markt is overigens klein. 

Baljon zegt het niet met zo veel woorden, maar 

tussen de regels door maakt hij duidelijk dat deze 

te klein is. Dat is enerzijds een kip-en-eiverhaal. Er 

worden geen klimbomen geplant omdat ze niet 

worden aangeboden, maar het is ook een kwes-

tie van koudwatervrees bij beheerders en ontwer-

pers. Baljon heeft zijn klimbomen alleen getekend 

op schoolpleinen en eigenlijk nooit in openbare 

ruimtes zoals stadsparken. Een gemiste kans, vol-

gens de architect. Een goed voorbeeld daarvan is 

de scheefgewaaide kastanje in het Amsterdamse 

Vondelpark. Deze kastanje kon door het hoge 

grondwaterpeil in dit park niet goed wortelen en 

ligt nu op zijn zij, zonder overigens aan vitaliteit 

in te leveren. Deze boom is waarschijnlijk de 

beroemdste speel- of klimboom van Nederland, 

maar net als de goudrenet van Baljon of de 

Spaanse kers van uw verslaggever nooit als zoda-

nig bedoeld. ‘Zou Zocher – de ontwerper van het 

Vondelpark (red.) – dat wel zo bedoeld hebben?’ 

filosofeert Baljon hardop. ‘Waarschijnlijk niet’, is 

het antwoord. ‘Zocher heeft een park getekend 

waar de gegoede burgerij met lange jurken over 

de paden moest wandelen.’ 

De ideale klimboom daagt kinderen uit om hun grenzen te verkennen. Hier een klimbare eik in het Drutens Bosje 
in Druten. 

#inspiratieboom

Hoe kun je kinderen 

opvoeden tot verantwoordde 

burgers die op een 

verstandige manier met de 

natuur omgaan, als ze er als 

kind niet in hebben kunnen 

spelen?

Op ieder plein staat één grote 

meerstammige boom, en die 

moet in de visie van Baljon 

uitroepen: ik ben natuur
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Het belang van klimbomen, maar ook van andere 

vormen van speelnatuur, mag niet worden onder-

schat. Natuur is voor kinderen niet iets waar je 

alleen maar naar kijkt, maar iets wat je uitno-

digt om in actie te komen. Baljon vertelt over 

een door hem gerealiseerd project waarin een 

modderplek was opgenomen. Al snel kwamen 

er klachten van ouders. Te gevaarlijk, was hun 

oordeel. Er werden hekken omheen geplaatst en 

borden met ‘moerasgevaar’ en uiteindelijk werd 

er een laag zand overheen gekiepert. Baljon: ‘Je 

zult altijd twee bewegingen zien. Aan de ene 

kant de oer-Nederlandse hang naar netheid, maar 

gelukkig is er ook nog die andere kant, die kinde-

ren uitdaagt om hun grenzen te verkennen.’ 

Baljon: ‘Onderschat het belang daarvan niet. 

Hoe kun je kinderen opvoeden tot verantwoorde 

burgers die op een verstandige manier met de 

natuur omgaan, als ze er als kind niet in hebben 

kunnen spelen?’

Koudwatervrees 

Baljon verklaart de koudwatervrees ten opzichte 

van klimbomen bij beheerders van bijvoorbeeld 

stadsparken uit het feit dat het lastig is om goed 

te af te stemmen waar kinderen wel in mogen 

spelen en waarin niet. Die laagvertakte haagbeuk 

of vleugelnoot is wel een speelboom, maar de 

veel gevoeligere magnolia of hogere vertakte eik 

is verboden terrein. Op schoolpleinen waar het 

bureau van Baljon speelbomen heeft toegepast, 

geldt dat veel minder: daar is altijd toezicht. 

Met de behoefte aan natuurlijk spelen heeft dat 

volgens de architect weinig te maken. Ook bij 

reguliere speeltoestellen, die – anders dan klim-

bomen – onder het Speelbesluit vallen, heeft in 

korte tijd een enorme opmars van natuurlijk spe-

len plaatsgevonden. 

Veelzijdig 

Maar Baljon heeft gelukkig niet alleen voor de 

Chinese vleugelnoot gekozen vanwege de bruik-

baarheid als klim- of speelboom. Deze vleugel-

noot is ook uitermate geschikt om toe te passen 

als stadsboom. Daarbij moet men wel rekening 

houden met een brede kroon en dus voor brede 

plantstroken kiezen. De Kaukasische vleugelnoot 

is in sommige gevallen breder dan hoog, en ook 

het Chinese broertje is zeker geen boom die in 

smalle straatjes past, maar hij is in ieder geval wel 

toepasbaar in de straat. 

P. stenoptera wordt door Baljon regelmatig 

toegepast in de Koreaanse projecten van zijn 

bureau, en recent heeft hij de boom opgeno-

men in een Sittards project: Ligne. De gemeente 

Sittard heeft hier culturele voorzieningen (biblio-

theek, filmhuis en museum) gecombineerd met 

de hogeschool, winkels, wonen en zorg. En dit 

allemaal bovenop een parkeergarage. Doel van 

het project is daarnaast ook het verbinden van 

de verschillende winkelgebieden in de Limburgse 

stad en het ontwikkelen van nieuwe looproutes. 

Baljon is enthousiast over de samenwerking met 

de opdrachtgever van dit project, de gemeente 

Sittard. Ligne is nog echt een project waarbij zijn 

bureau ook werkelijk de tijd krijgt om zich vast 

te bijten in de ambachtelijke kant van het vak. 

Baljon legt uit: ‘Steeds vaker vragen opdracht-

gevers alleen naar een voorlopig ontwerp. Dat 

kan natuurlijk, maar het ontbreekt dan aan tijd 

om echt de diepte in te gaan. Wat betreft de 

boomkeuze zou er hier dan waarschijnlijk zijn 

gekozen voor een valse christusdoorn (Gleditsia).’ 

Wellicht ook te verdedigen en vanuit praktische 

toepasbaarheid zeker geschikt, maar Baljon is 

ervan overtuigd dat de Chinese vleugelnoot hier 

beter past. Het ontwerp van het bureau betreft 

de invulling van het binnenstadsgebied met korte 

wandelstraten en verschillende pleinruimten. Op 

ieder plein staat één grote meerstammige boom, 

en die moet in de visie van Baljon uitroepen: ik 

ben natuur. Een tweede eis van Baljon was dat de 

soort zich niet al te agressief zou gedragen. Niet 

naar het dak van de parkeergarage, maar ook 

niet naar de natuurstenen rand die als een bak 

om de boom heen staat. 

Die laagvertakte haagbeuk 

of vleugelnoot is dan wel 

een klimboom, maar de veel 

gevoeligere magnolia of de 

hoger vertakte eik is 

verboden terrein

Stuur of twitter dit artikel door! 
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Baljon heeft zijn klimbomen 

alleen getekend op 

schoolpleinen en eigenlijk 

nooit in openbare ruimtes 

zoals stadsparken
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Deze minder bekende Pterocarya vertakt zich, net als de bekendere Pterocarya fraxinifolia, laag, dus we begrijpen goed dat Lodewijk Baljon 

deze uitkiest als klimboom. Ook de sierwaarde is groot door het lange geveerde blad en de rijke bloei. De lange vruchtkatjes blijven ook in 

de winter aan de boom hangen en samen met de diepgegroefde schors geven deze de boom ook een goed winterbeeld.

Auteur: Jan van Kempen 

Het is een ‘gewichtige boom’ met zware zijtak-

ken. Oudere exemplaren worden behoorlijk 

breed en de boom verlangt daarom een ruime 

standplaats. Niet alleen bovengronds, maar ook 

ondergronds, want zoals alle vleugelnoten maakt 

de boom een fors wortelgestel.

Pterocarya geeft doorgaans ook makkelijk wor-

telopslag, maar stenoptera heeft daar minder last 

van. P. stenoptera vormt eigenlijk alleen opslag 

wanneer hij, door verkeerde omstandigheden, 

in slechte conditie is. Ondanks dat vinden we 

deze boom met name geschikt voor parken en 

brede groenstroken. Als laanboom vinden we 

Pterocarya in het algemeen wat minder geschikt, 

omdat hij ondergronds veel ruimte vraagt. Als de 

boom deze ruimte niet krijgt, zal hij snel overlast 

veroorzaken door middel van wortelopdruk. Wil 

je de boom toch in verharding plaatsen, dan 

moet je hem dus veel ruimte geven: grote plant-

gaten graven en forse boomspiegels houden en 

eventueel gebruikmaken van wortelbegeleiding. 

Zorg voor een goed doorwortelbare ruimte, zodat 

dat wortels de diepte in kunnen. De boom groeit 

graag in vochtige grond, is zelfs bestand tegen 

langdurige wateroverlast, maar slaat niet zo 

gemakkelijk aan. 

Pterocarya stenoptera is iets fijner vertakt dan 

Pterocarya fraxinifolia en ook wat meer opgaand. 

Eigenlijk is alles wat fijner en kleiner, ook het blad 

en de vruchten. De boom heeft wel één belang-

rijk nadeel ten opzichte van de fraxinifolia en dat 

is vorstgevoeligheid op jonge leeftijd. De boom 

kan in strenge winters veel vorstschade oplopen 

en is ook gevoelig voor zonnebrand. Het is wel 

een ‘zuivere’ boom; hij heeft weinig last van aan-

tasting door insecten en schimmels.

De soort kent ook een cultivar: Pterocarya ste-

noptera ‘Fern Leaf’. Deze blijft wat kleiner dan de 

soort en is opvallend door zijn mooie varenach-

tige blad.

Pterocarya stenoptera: gewichtig, maar 
zeker geen geweldige straatboom

De auteur, Jan van Kempen, is verkoopadviseur bij Van 
den Berk Boomkwekerijen
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#inspiratieboom Binnen de systematische indeling van 

het regnum vegetabile – het plantenrijk 

- behoort het geslacht Pterocarya tot de 

orde van de Juglandales en daarbinnen 

tot de familie van de Juglandaceae, de 

nootachtigen. Deze kleine familie omvat 

slechts vier genera. Naast Pterocarya, de 

vleugelnoot, zijn dat Juglans, de wal-

noot, Carya, de hickorynoot en de zeer 

zeldzame en dus onbekende Platycarya, 

de kegelnoot. Het geslacht Pterocarya 

bestaat uit zes soorten en één hybride-

soort met een natuurlijk verspreidings-

gebied in de gematigde streken van 

het noordelijk halfrond, van Klein-Azië 

tot in Japan. De bekendste species is 

Pterocarya fraxinifolia, de Kaukasische 

vleugelnoot. De hoofdpersoon hierin 

is de Chinese vleugelnoot, die dus van 

oorsprong uit de zuidelijke provincies 

zoals Yunnan en Gunang komt.

Auteur: Jan P. Mauritz

Pterocarya stenoptera: overal toe te 
passen waar voldoende ruimte is 
De geslachtsnaam bestaat uit twee delen: ‘ptero’, 

wat gevleugeld betekent, en ‘carya’, dat andere 

geslacht binnen de clan, wat slaat op de twee 

vruchtvleugels aan kleine nootvruchten. De 

soortnaam ‘stenoptera’ betekent ‘met smalle 

vleugels’. Deze benaming slaat dus niet op de 

gevleugelde vruchten, maar op de gevleugelde 

bladspil van het oneven geveerde blad. Tussen 

de bladjukken van deelblaadjes zitten bij deze 

makker twee smalle vleugeltjes, wat bijzonder 

handig en herkenbaar is bij de determinatie van 

deze schitterende boom. Alle Pterocarya’s zijn 

eenhuizige en eenslachtige bomen van de eerste 

grootte. Het zijn grote bomen met een zware, 

breed uitgroeiende en machtige kroon. Deze 

kroon wordt meestal gevormd door een enorme 

stam met meerdere lagen, vertakte machtige 

hoofdtakken en breed spreidende zijtakken. 

In het natuurlijke verspreidingsgebied zijn het 

vaak meerstammige en gigantische bomen van 

de ‘Jopper’-categorie, die vaak breder zijn dan 

hoog. De Chinese species behoort tot de kleinere 

typen en wordt 16-22 meter hoog, met een meer 

opgaande, smallere en ronde kroon. De zware 

stammen vormen op latere leeftijd ruwige, schit-

terende grijs gevoorde schors, overlangs, dus ver-

ticaal. De twijgen zijn in aanvang roodbruin, dicht 

en zacht behaard, en later groenbruin en kaal. 

De knoppen zijn langwerpig, enigszins lijkend op 

devoot gevouwen handen, en roestbruinig van 

kleur. Vaak zitten er twee knoppen boven elkaar, 

waarvan de bovenste lang gesteeld is. Het blad is 

samengesteld en groot tot zeer groot, 25 tot 45 

à 50 cm lang, en oneven geveerd, dus met een 

topblad, wat in de praktijk vaak ontbreekt. De 

lange bladspil bezit zes tot twaalf bladjukken met 

smalle, langwerpig tot lancetvormige zijblaadjes 

van 6 tot 10 cm lang en 2 tot 4 cm breed. Zoals 

gezegd ontbreekt het topblad vaak of is dit blad 

heel klein. Bijzonder is ook dat de blaadjes niet 

recht tegenover elkaar aan de bladspil zitten, én 

dat er smalle vleugels tussen de bladjukken zitten 

die regelmatig iets verbreed zijn door stompe tan-

den. De blaadjes bezitten tien tot twaalf paar zij-

nerven, die voor de bladrand afbuigen. Het blad 

is donkergroen van kleur, de onderzijde lichter 

met beharing in de nerfoksels en bij de bladvoet.

De manlijke bloeiwijze bestaat uit groene katjes 

van de vrouwkes, 10-15 cm lang. De vruchtkat-

ten zijn 20 tot 30 à 40 cm lang met een vrucht, 

en met iets opstaande smalle lancet-vruchtvleu-

gels van ca. 18 mm lang en slechts 5 mm breed 

en gelig van kleur. De boom hangt er letterlijk 

stampvol mee, met die lange gele slierten tegen 

dat fraaie donkergroene blad. Er bestaat slechts 

één CV van deze soort: Pterocarya stenoptera 

‘Fern Leaf’. Dit is een kleinere boom dan de 

soort, maar met schitterend diep ingesneden 

deelblaadjes, waardoor het blad zijn kenmerken-

de varenachtige uiterlijk krijgt. De boom doet zijn 

CV-naam eer aan: varenachtig blad. 

Gebruik

Pterocarya stenoptera, vooral de CV, is een 

geweldig mooie boom voor toepassing in de 

openbare ruimte, en kan letterlijk overal gebruikt 

worden waar hij onder- en bovengronds de 

ruimte krijgt die hij nodig heeft. Naast zijn 

geschiktheid voor parken, brede groenstroken, 

speelplaatsen en begraafplaatsen is het ook een 

prima straatboom, met een heel plezierige eigen-

schap: de boom maakt, in tegenstellening tot 

P. fraxinifolia, géén wortelopslag en dat is een 

zegen voor beheerders.

Stuur of twitter dit artikel door! 
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Nyssa sylvatica is eigenlijk 
een liquidambar 3.0
Boomambassadeur Jan van Veenendaal: ‘Sensatie van 
de Nyssa is de spectaculaire herfstkleur’

Laat tien mensen een boom tekenen en de kans is groot dat er negen keer een lollystok wordt getekend met een breed eivormige kroon. 

Beheerders en ontwerpers zijn niet anders dan die negen tekenaars en passen graag dit soort bomen toe. Op het eerste gezicht is dit soort 

bomen er in overvloed. De Liquidambar is zo’n boom, maar ook landgenoot Nyssa sylvatica past in dit profiel.

Auteur: Hein van Iersel 
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Terug naar die breed eivormige kroon. Er zijn 

nog veel meer bomen die in dit profiel pas-

sen. Dat is niet het probleem. Maar bomen die 

eigenlijk overal willen groeien, geen meeldauw, 

processierups, roest, luis, schimmel of andere 

ongemakken kennen, zijn meteen al veel zeld-

zamer. De Liquidambar leek zo’n boom en stond 

daarom de laatste tien jaar in zo’n beetje iedere 

beplantingslijst. Op de kwekerij en in zijn jeugd 

is Liquidambar en vooral de cv ‘Worplesdon’ pro-

bleemloos, maar eenmaal boven de zes tot acht 

meter blijkt hij toch gevoeliger voor wind te zijn 

dan goed voor hem is. Boomkwekers willen daar 

nog niet echt aan, maar cashcow Liquidambar 

styracilfua ‘Worplesdon’ en de andere cv’s van 

deze Amerikaan zullen volgens veel experts de 

komende jaren in een ander daglicht komen te 

staan. Een perfect alternatief – de Liquidambar 

3.0, zogezegd – zou dan de inspiratieboom van 

Jan van Veenendaal, voormalig beheerder van de 

Hilversumse begraafplaatsen, kunnen zijn. Op het 

eerste gezicht heeft zijn inspiratieboom, de Nyssa 

sylvatica, eigenlijk geen nadelen. De boom groeit 

bijna altijd en overal, is weinig gevoelig voor ziek-

tes, heeft een bescheiden bloei en heeft zelfs een 

blad dat lijkt op dat van de Liquidambar. Het is 

geen snelle groeier, maar dat kun je ook als een 

pre zien, omdat je nu eenmaal niet overal bomen 

van de derde grootte wilt planten.

De keuze van beheerder Jan van Veenendaal 

voor de Nyssa is waarschijnlijk meer een emotio-

nele keuze dan een puur functionele. Ongeveer 

twintig jaar geleden heeft Van Veenendaal 

zes van deze Nyssa’s aangeplant op de 

Noorderbegraafplaats in Hilversum. Vier van deze 

bomen zouden zijn aangeplant in het kader van 

het Gebruikswaardeonderzoek Laanbomen. Een 

tweetal andere is omstreeks dezelfde tijd bijge-

kocht bij Nederlandse kwekers.

Hoewel Van Veenendaal gehecht is aan zijn 

Nyssa’s en zich ieder jaar weer verheugt op de 

sensationele herfstkleuren, zijn de hier geplante 

bomen niet heel bijzonder. Het gaat duidelijk 

om zaailingen met een sterk wisselende kroon-

vorm, die matig tot slecht gesnoeid zijn. Van 

Veenendaal wijt dat aan het verlies van kennis 

bij veel hedendaagse boomverzorgers, zeker als 

het gaat om bijzondere bomen als Nyssa. In de 

catalogi van nationale en internationale kwekers 

wordt Nyssa juist aangeprezen vanwege de mooi 

doorgaande spil.  

Van Veenendaal

Afgelopen januari 2015 nam Jan van Veenendaal 

na maar liefst 37 jaar bij de gemeente Hilversum 

gewerkt te hebben afscheid. Bij zijn afscheid 

kreeg hij van burgemeester Pieter Broertjes de 

erespeld van de gemeente Hilversum opgespeld, 

een bijzonder eerbetoon voor mensen die zich op 

buitengewone wijze voor de gemeente hebben 

ingezet. Van Veenendaal is de vijfde die deze eer 

te beurt valt.

Hij was manager, adviseur en specialist op het 

gebied van begraafplaatsen, bomen, sportvelden 

en onderhoud van groenvoorzieningen. Iedereen 

in het bomenvak kent Van Veenendaal als een 

echte liefhebber en dendroloog. Een enthousi-

asme dat hij – naar eigen zeggen – mede te dan-

ken heeft aan Jan P. Mauritz, de huisdendroloog 

van dit tijdschrift, destijds hoofd groenbeheer 

van de gemeente. Mauritz nam Van Veenendaal 

mee op kwekerijbezoek om hem de fijne kneep-

jes van het vak te leren. En ze hebben op de 

begraafplaatsen en elders in Hilversum een zeer 

uitgebreid sortiment neergezet, waar de echte 

liefhebber alleen maar van kan dromen! 

Arboretum

De vier begraafplaatsen die Van Veenendaal 

onder zijn hoede had: Bosdrift, Zuiderhof, 

Barbara en vooral de Noorderbegraafplaats, heb-

ben daardoor meer en meer het karakter gekre-

gen van een arboretum. Van Veenendaal praat 

met veel enthousiasme over zijn samenwerking 

met de Nak-B. Hierdoor zijn door de jaren heen 

heel veel bijzondere soorten aangeplant op de 

begraafplaatsen in de mediastad. Daar zijn bij-

zondere variëteiten te bewonderen van Ginkgo, 

Magnolia, plataan, Quercus, Celtis, Ulmus, 

Fraxinus, Toona sinensis, Liquidambar en nog een 

dozijn andere boomsoorten. 

Over zijn rol als begraafplaatsbeheerder is Van 

Veenendaal kort en duidelijk: ‘Je kunt het verlies 

van de nabestaanden niet wegnemen, maar je 

kunt wel zorgen dat een begraafplaats als een 

mooie en goed verzorgde groene plek is inge-

richt.’ Van Veenendaal is er ook voorstander van 

om begraafplaatsen daarnaast ook te beschou-

wen als park. In een wat ouder interview in het 

LOB-blad zegt hij hierover: ‘Wij hebben ervoor 

gekozen om de begraafplaatsen te zien als stads-

parken. Het zijn de groene longen in een verste-

delijkt gebied. Daar mag een hond niet worden 

uitgelaten, maar hij mag wel aangelijnd mee.’

Kwaliteitsbewustzijn

Over de staat van het vak anno 2015 is Van 

Veenendaal minder enthousiast. Vroeger was het 

gebruikelijk om bomen zelf uit te merken op de 

kwekerij. Je kon dan ter plaatse zelf de kwaliteit 

van een boom beoordelen: heeft de boom een 

doorlopende spil, een doorgaande rechte top, 

gesteltakken op de juiste hoogte, niet te dikke 

takken? Is de boom voldoende keren verplant? 

Van Veenendaal wijst naar de zes Nyssa’s en ver-

telt verder. ‘Hier kun je jammer genoeg zien hoe 

belangrijk kwekerijbezoek is. Ik geniet ieder jaar 

weer van deze bomen, maar zou op de kwekerij 

alleen die ene met een goed doorgaande spil 

hebben uitgekozen.’

Echt kwaliteitsbewustzijn is volgens Van 

Veenendaal helemaal verdwenen door de huidige 

manier van aanbesteden. ‘Je vraagt nu telefo-

nisch via het inkoopbureau om 200 eiken en 

je ziet wel wat je krijgt.’ Ook kwekers kunnen 

volgens van Veenendaal niet blij zijn met deze 

ontwikkeling. Hierdoor verdwijnt de kennis van 

bijzondere bomen en heesters en kiest de klant 

vaak voor de veel gebruikte gangbare soorten. 

Vaak hebben kwekers nog een hoekje op een 

akker met speciale soorten, die het vak zo bijzon-

der maken. Die krijg je telefonisch niet te zien!

Van Veenendaal blijft actief op het vakgebied, 

om te beginnen door als boomambassadeur op 

te treden voor de Nyssa sylvatica. Daarnaast wil 

hij ook rondleidingen gaan verzorgen en wordt 

hij adviseur van een particuliere begraafplaats in 

Hilversum.
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De boom is vernoemd naar de waternimf Nyssa 

en heeft zijn niet-Latijnse naam te danken aan 

de eetbare en zeer smakelijke vruchten van de 

black tupelo, zoals de Moscogee-indianen deze 

boom noemen. Black tupelo betekent zo veel als 

moerasboom. De species van Nyssa zijn bladver-

liezende en van nature hoog opgaande bomen, 

al naar gelang de soort 8 à 10 tot wel 25 à 30 

meter hoog, met een smal ovale tot eivormige 

kroon. In cultuur is hij ca. 25-30% kleiner, en dat 

geldt zeker in Europa.

Nyssa sylvatica komt van oorsprong voor in 

Zuidoost-Canada en de oostelijke staten van 

Noord-Amerika, vooral in de oevermoerassen 

van de grote meren daar, langs rivieroevers maar 

ook op de drogere heuvels en berghellingen. De 

boom is benaamd door Humphrey Marshall, een 

Amerikaanse dendroloog, in 1759 in Engeland 

geïntroduceerd en vandaar Europa in gegaan. 

Van nature is het een heel grote boom, tot 35 

meter hoog, en ook in cultuur is hij heel groot, 

tot ca. 30 meter op een goede standplaats. De 

boom vormt een eivormige kroon met sterk 

afhangende takken. In de jeugdfase is de boom 

smal opgaand met een afgeronde top en op late-

re leeftijd eivormig tot ovaalrond. De schors van 

de stam en de gesteltakken is donkergrijs met 

rode tinten, ruw en diep gegroefd, en vormt op 

latere leeftijd blokkerige schorsplaten. De twijgen 

zijn lang en slank, sterk afhangend en aanvanke-

lijk groenig van kleur met donzige beharing. Op 

latere leeftijd zijn ze grijzig roodbruin met oplig-

gende ronde lenticellen op het kale hout.

Het blad is ovaal tot omgekeerd eirond van vorm, 

met een toegespitste bladtop, 5 tot 12 à 15 cm 

lang en 3 tot 7 cm breed, gaafrandig, of soms 

met een tot drie ondiepe stompe tanden. 

De bladkleur is schitterend glanzend donker-

groen, aan de onderzijde lichtergroen en op de 

nerven behaard. 

De herfstkleur is fenomenaal! Dat is eigenlijk 

de belangrijkste reden om deze boom aan te 

planten. Oranjerood tot Ferrari-rood tot diep don-

kerrood, dat zijn de tinten die de boom in petto 

heeft, afhankelijk van de standplaats. Het lijkt 

of de boom in lichterlaaie staat en de vlammen 

lekken de lucht in. Een geweldig schouwspel! 

De boom is meestal tweehuizig en de bloemen 

zijn dan eenslachtig en talrijk. De vruchten 

hangen meestal met twee aan een steeltje. Ze 

zijn besachtig,1 tot 1,5 cm groot, eivormig en 

donkerblauw van kleur. Het vruchtvlees is zuur 

en omsluit het zaad binnen in een harde steen-

vrucht. Deze zaden worden vaak geroosterd en 

zijn dan zeer smakelijk; daar dankt de boom zijn 

niet-botanische naam aan.

Deze schitterende species heeft negen CV’s die 

allemaal fors kleiner blijven dan de soort, tot ca. 

14-15 meter hoog en met verschillende kroon-

vormen.

Gebruik

Nyssa sylvatica en zijn CV’s zijn nog niet bekend 

bij het grote publiek en dat is jammer. De CV 

‘Autumn Cascade’ is een schitterende treurvorm, 

‘Red Red Wine’ is een breed piramidale kroon-

vorm en ‘Wisley Bonfire’ is breed eirond van 

kroonvorm. Er zijn dus makkers beschikbaar voor 

veel plantlocaties, ook als straat- en laanboom 

in bredere profielen. Schenk in alle gevallen veel 

aandacht aan de plantplaats!

Nyssa sylvatica: een boom die 
in vuur en vlam staat

Binnen de systematische indeling van het regnum vegetabile – het planten-

rijk – behoort het geslacht Nyssa tot de orde van de Cornales en daarbinnen 

tot de familie van de Nyssaceae, de Tupelo’s. Het geslacht Nyssa bestaat uit 

dertien soorten, waarvan er zeven in de tropische gebieden van Midden-

Amerika en in Zuidoost-Azië tot in Indonesië voorkomen. De overige zes 

soorten komen voor in de meer gematigde streken van het noordelijk 

halfrond in Noord-Amerika en China. De meest bekende species is Nyssa 

sylvatica, en van deze makker zijn momenteel negen CV’s bekend. Verder is 

het zo dat de hoofdpersoon en zijn CV’s (zijn, want Nyssa is een mannelijke 

boom) eigenlijk de enige makkers van de clan zijn die in drogere maar wel 

vruchtbare gronden goed groeien, terwijl de andere species een zeer voch-

tige standplaats vragen, zelfs tot moerasachtige omstandigheden.

Auteur: Jan P. Mauritz
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Steeds meer zijn beheerders en architecten op 

zoek naar beleving van bomen door kleur, tex-

tuur en vorm. De eigenschappen van de Nyssa 

sylvatica beantwoorden daar absoluut aan. Voor 

veel sortimentsliefhebbers is het misschien nog 

een minder bekende soort, maar dat was de 

Liquidambar vijftien jaar geleden ook. Die won 

steeds sneller aan bekendheid – een goede zaak. 

Als kweker hopen wij dat hetzelfde gebeurt met 

de tupeloboom. Deze boom verdient het om veel 

vaker te worden toegepast. Ebben sorteert daar 

al een aantal jaar op voor en heeft bomen in de 

meeste maten beschikbaar, maar ook meerstam-

migen. 

De Nyssa sylvatica krijgt in ons land een volwas-

sen hoogte van zo’n tien meter. Het is een zeer 

geschikte boom voor parken, grote tuinen en 

begraafplaatsen, maar ook als laanboom en op 

pleinen in een grote boomspiegel komt de tupelo 

goed tot zijn recht. De hoogstambomen hebben 

goed doorgaande harttakken en zijn mede daar-

door zeer geschikt voor de stedelijke omgeving. 

De beveerde exemplaren zijn prachtige parkbo-

men. En ook de meerstammige varianten met 

twee tot vier stammen zijn een aanwinst voor 

park of plein, door de prachtige structuur van de 

bast en de beleving van de boom op ooghoogte.

De Nyssa sylvatica is op vele standplaatsen toe-

pasbaar. De soort is bodemvaag en verdraagt een 

hoge grondwaterstand, waardoor hij zowel op 

de droge, rijkere als op de nattere bodem gedijt. 

Het is een zeer goede klimaatboom voor de toe-

komst; hij verdraagt hoge temperaturen én stren-

ge vorst. Terwijl haagbeuk, linde, eik en beuk 

steeds meer last krijgen van ziektes en zonne-

brand door de toenemende warmte in de steden, 

laat de Nyssa ons niet in de steek. Bij toepas-

sing op pleinen en in straten is de wortelopdruk 

gering vanwege een diepgaand wortelstelsel. 

Verder vormt de tupelo geen wortelopslag, heeft 

hij geen last van takbreuk, is hij ongevoelig voor 

ziektes als Verticillium en meeldauw en heeft hij 

geen last van druip. 

Naast de vlammende herfstkleur hebben de don-

kergrijze, gegroefde bast en de donkerblauwe 

steenvruchten van de tupeloboom een grote 

sierwaarde. In de zomer is het blad glanzend 

groen, in het voorjaar bloeit de boom met onop-

vallende, geelgroene bloemetjes. Als we spreken 

over de beleving van de Nyssa sylvatica, hebben 

we het natuurlijk vooral over de spectaculaire 

herfstverkleuring. Ontwerpers zijn steeds meer op 

zoek naar het creëren van een Indian summer in 

Nederland. Een herfstkleurenpalet in rood, oranje 

en geel met een combinatie van bomen die alle-

maal gegarandeerd een mooie herfstverkleuring 

hebben. Daar hoort de Nyssa sylvatica zonder 

meer tussen. Ik raad dan ook een combinatie 

aan met onder andere Acer rubrum (‘Red Sunset’ 

bijvoorbeeld), Liquidambar, Quercus palustris 

en Acer freemanii. Een prachtige combinatie in 

herfsttinten én sterke soorten die de biodiversiteit 

verhogen.

Nyssa sylvatica: ‘Onze klanten willen 
kleur en Nyssa kan dat leveren’

De Nyssa sylvatica of tupeloboom is bij 

liefhebbers voornamelijk bekend om zijn 

fel oranjerode najaarsverkleuring. Dat de 

boom veel meer goede eigenschappen 

heeft en breed kan worden toegepast, is 

veel minder bekend.

Auteur: Marko Mouwen

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-5127

De auteur, Marko Mouwen, is groenspecialist bij 
Boomkwekerij Ebben. Hij adviseert in zijn dagelijks 
werk beheerders en ontwerpers bij de soortkeuze 
voor hun groenplannen. 

#inspiratieboom
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Verplichting tot handhaving

Gaan wij kijken naar de bestuursrechtelijke 

handhaving door een bestuursorgaan, dan blijkt 

deze niet geheel vrij in zijn keuze. Er is namelijk 

op grond van rechtspraak een beginselplicht tot 

handhaving ontwikkeld. Daar kan alleen van 

worden afgeweken onder bijzondere omstan-

digheden. Bijvoorbeeld bij uitzicht op legalisatie. 

Dat moet dan wel concreet of ‘anderzijds’ zijn. 

Concreet betekent onder andere: er is - indien 

een vergunning nodig is - een aanvraag gedaan. 

Mocht men al zicht hebben op een vergunning, 

dan is het toch niet geoorloofd om daar al op 

vooruit te lopen. Afwachten dus, of toch een 

sanctie opgelegd krijgen.

Verzoek tot handhaving

Een belanghebbende kan een bestuursorgaan 

bovendien verzoeken om handhaving. Men moet 

dan wel een belang hebben dat objectief bepaal-

baar is, onderscheidend van anderen, niet in de 

toekomst ligt, niet het belang van een ander 

betreft en rechtstreeks treffend is. Een belang-

hebbende die binnen de 100 meter afstand van 

een boom zijn woning heeft of binnen 200 meter 

woont met zicht op bomen, maakt een goede 

kans. Wel moet de geschonden norm dienen ter 

bescherming van de belanghebbende (relativi-

teitsvereiste). Handhaving verzoeken tegen een 

verwoest uitzicht terwijl er geen norm is die dit 

beschermt, heeft geen zin. 

Handhavingsbeleid is aan te bevelen

Handhavingsbeleid maakt het motiveren van 

sancties een stuk simpeler. Het bestuursorgaan 

mag voor uitvoer van de handhaving bovendien 

werken met een prioriteitenlijst en op grond 

daarvan minor-overtredingen door de vingers 

zien. Maar kan daarvan dan ook slechts in bij-

zondere omstandigheden van afwijken. Is er een 

zeer zwaarwegend belang voor de verzoeker tot 

handhaving, dan zal dit een afwijking rechtvaar-

digen en de prioritering opzij zetten. Bovendien 

mag het bestuursorgaan beleid opstellen dat 

eerst wordt gewaarschuwd. Lang stilzitten door 

een bestuursorgaan is niet hetzelfde als gedogen. 

Hierdoor verjaart de mogelijkheid tot handhaving 

niet. Moet een bestuursorgaan rekening houden 

met een ondernemer? Mag bijvoorbeeld een 

lokaal gesloten worden in de drukke periode? Ja, 

dat kan zelfs juist een reden zijn. 

Wetgeving moet wel daadwerkelijk te handhaven 

zijn. Regels opstellen die niet handhaafbaar zijn, 

is vooral de gemeentelijke afdeling Handhaving 

een doorn in het oog. Dus: dereguleren? 

Voorbeelden zijn gemeenten waar niet meer op 

de wilde plas en hondenpoep wordt gehand-

haafd.

Vertrouwensbeginsel/gedogen

Het wordt lastig als ambtenaren toezeggingen 

doen en later blijkt dat toch gehandhaafd moet 

worden. Toezeggingen van een ambtenaar heb-

ben lang niet altijd waarde. Vooral een profes-

sional mag niet zomaar vertrouwen op die infor-

matie. Ga vooral voor schriftelijke informatie en 

bedenk dat er ook dan nog geen gerechtvaardigd 

vertrouwen hoeft te worden aangenomen. 

De rechter stelt het belang van handhaving 

namelijk vaak voorop. Bedenk daarbij dat regels 

gemaakt zijn voor het algemeen belang en dat 

een derde-belanghebbende daar ook op mag 

rekenen. Zelfs schriftelijke toezeggingen van 

een wethouder kunnen onvoldoende zijn. Een 

wethouder maakt deel uit van het college B&W 

en mag slechts zelfstandige toezeggingen doen 

‘Handhaving’ betekent ‘ingrijpen in een illegale toestand’. Voorbeeld: iemand gebruikt een perceel in strijd met het bestemmingsplan. Of 

er dreigt gevaar voor de instandhouding van een aangewezen Monumentale boom. Handhaving kan door middel van het strafrecht of het 

bestuursrecht. Een toezichthouder kan dus soms twee petten op hebben. 

Auteur: mr. Kitty Goudzwaard

Handhaven: geen woorden, maar daden
Regels rond toezicht en handhaving
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als hij hiervoor door het college is gemachtigd 

of gemandateerd. Is dan een beroep op het ver-

trouwensbeginsel niet gerechtvaardigd? Soms 

wel, maar moet er toch aan de overtreding een 

einde komen. Dat is dan wel extra zuur voor de 

vertrouwende overtreder. Schadevergoeding kan 

dan op zijn plaats zijn. 

Herstelsanctie 

Uitgangspunt is dat het bestuursorgaan de ille-

gale toestand door middel van een sanctie wil 

herstellen. Wil zij echter met behulp van een 

bestuurlijke sanctie straffen, dan moet een bijzon-

dere wet dit toestaan. Zoals is geregeld voor het 

opleggen van een bestuurlijke boete voor overlast 

in de openbare ruimte. Of in de wetgeving rond 

sociale zekerheid. Het is dan ook niet mogelijk 

om een bestuurlijke boete op te leggen voor ille-

gale kap of niet-instandhouding van bomen. 

Bestuursdwang/last onder dwangsom

Op grond van de Gemeentewet heeft het col-

lege B&W de mogelijkheid om als herstelsanc-

tie een last op te leggen zoals de last onder 

bestuursdwang of last onder dwangsom. Bij 

bestuursdwang maakt B&W zelf een einde aan 

de toestand. Er volgt dan een kostenveroordeling 

voor de overtreder. Het is niet geoorloofd beide 

instrumenten tegelijkertijd in te zetten. Maar 

goed denkbaar is een last onder bestuursdwang 

die het bestuur zelf uitvoert en daarop volgend 

een last onder dwangsom om te voorkomen dat 

de overtreder de toestand alsnog voorzet. 

Voor de last onder dwangsom geldt dat deze 

alleen kan worden opgelegd aan de persoon die 

het in zijn macht heeft de toestand te beëindi-

gen. Het bestuursorgaan kan niet afzien van het 

invorderen van de verbeurde dwangsom. De last 

onder dwangsom mag een fors bedrag zijn. Het 

moet stimuleren tot beëindiging. Denk daarbij 

ook aan het voordeel dat de overtreder tot dan 

toe heeft gehad. De draagkracht mag geen 

argument zijn voor de hoogte van de dwang-

som. De overtreder kan bovendien de verbeuring 

voorkomen. De last mag niet het verrichten van 

een rechtshandeling zijn, maar kan bijvoorbeeld 

wel de ontruiming van een verhuurd pand betref-

fen. Dan ziet de last dus niet op het beëindigen 

van de huurovereenkomst, maar op het ‘feitelijk’ 

ontruimen. Staat de overtredende verhuurder al 

op het punt de huurovereenkomst te beëindigen, 

dan is dit toch geen reden om de herstelsanctie 

achterwege te laten. 

Termijnen mogen kort zijn. Gaat een bijzondere 

boom verloren doordat iemand zijn bouwmateri-

aal eronder opslaat, dan mag een bestuursorgaan 

de termijn zeer kort houden. Het voordeel van 

een last onder bestuursdwang is dat er snel een 

einde aan een zorgelijke situatie komt. 

Informatie verzamelen / onderzoek

‘Handhaven’ valt uiteen in ‘toezicht houden’ 

en ‘maatregelen nemen’. Handhaven kan zijn 

een sanctie opleggen tot herstel of tot straffen. 

Die verschillen zijn wel belangrijk. Want zodra 

er ‘gestraft’ gaat worden, gelden de regels met 

betrekking tot straffen zoals het zwijgrecht. Een 

toezichthouder mag namelijk in het kader van 

toezicht informatie verzamelen en personen moe-

ten daar aan meewerken; mits hij een aanwijzing 

heeft van overtreding en niet zomaar al henge-

lend op ‘fishing expedition’ gaat. De overtreder 

krijgt als verdachte meer rechten zoals het horen 

in aanwezigheid van een advocaat. Ook het ver-

zamelen van bewijs komt dan in een ander licht 

te staan. Soms is er slechts een dunne lijn tussen 

het houden van toezicht en het verzamelen van 

bewijs in het licht van het strafrecht. 

Arrest rond toezicht

In het Saunders-arrest EHRM 17-12-1997 is uitge-

maakt dat in het kader van toezicht een persoon 

gevraagd mag worden om inlichtingen, zonder 

dat daar de cautie (zwijgrecht) voor hoeft te 

worden gegeven. Wordt het echter een ‘criminal 

charge’, dan moet de verdachte op zijn zwijg-

recht enzovoort worden gewezen. Dit strekt zich 

niet uit tot verklaringen die onafhankelijk van de 

wil van de verdachte kunnen worden verkregen, 

zoals bestaande documenten. Het kan dus zijn 

dat een persoon verplicht is in het kader van toe-

zicht te antwoorden en als daaruit blijkt dat men 

in een strafzaak terecht komt, hij mag zwijgen. 

Gaat een toezichthouder daarbij te ver zonder 

de cautie te geven, dan kan het zijn dat het 

bewijs onrechtmatig is verkregen. De rechter gaat 

hier echter vrij relaxed mee om. Slechts indien 

sprake is van bewijs dat indruist tegen wat van 

een behoorlijk handelend bestuur mag worden 

verwacht, moet de rechter het bewijs buiten de 

zaak houden. 

Een toezichthouder hoeft zich niet bekend te 

maken aan personen (bijvoorbeeld getuigen) die 

ondervraagd worden, indien zij geen verdachte 

zijn. Hij zal zich echter wel op verzoek moeten 

legitimeren bij de verdachte.

Cumulatie

Wat als iemand maandenlang een overtreding 

begaat? Is dat dan één overtreding of zijn dat er 

meerdere? Is een gedraging voortdurend, dan 

kunnen daar toch onderscheidende momenten 

in zitten. Zoals dagen, weken of maanden. Denk 

maar aan het maandenlang verkeerd inleveren 

van werkbriefjes. Afzonderlijke termijnen zullen 

dan te herkennen zijn. En in dat geval mogen 

meerdere sancties worden opgelegd. Vergelijk het 

maar met de meerdere bekeuringen die de eige-

naar van de zware rechtervoet kan ‘verdienen’ 

tijdens de dagreis Groningen / Amsterdam. Maar 

ook indien er meerdere regels met één handeling 

worden overtreden, is het mogelijk dat meerdere 

sancties worden opgelegd; mits de regels maar 

zijn opgesteld met een ander oogmerk. Echter, 

er mogen geen verschillende procedures worden 

gevoerd over dezelfde daad.

Een herstelsanctie mag bovendien tezamen met 

een strafsanctie worden opgelegd. De rechter kan 

dan wel toetsen op proportionaliteit en evenre-

digheid. Het bestuursorgaan kan deze toets niet 

omzeilen door de sancties in meerdere besluiten 

vast te leggen. De rechter kijkt dan naar alle 

mogelijke sancties tezamen.

De auteur mr. A.V.K.(Kitty) Goudzwaard  

is werkzaam als boomjurist bij Cobra 

Groenjuristen. Cobra Groenjuristen is onder-

deel van www.cobra-adviseurs.nl. Lezers 

kunnen vragen stellen over dit artikel via 

k.goudzwaard@cobragroenjuristen.nl

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-5068 
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Dit nummer staat in het teken van diversiteit. Graag willen wij als 

vakblad de handschoen opnemen om meer diversiteit in het Nederlandse 

bomenbestand te brengen. Gelukkig zijn we af van de discussie dat het 

alleen maar inheems of exoot mag zijn. Een onzindiscussie natuurlijk. En 

zeker in het Nederland van 2015 waar multiculturaliteit op allerlei manieren 

in het staatbeeld naar voren komt. Ik heb weleens gehoord dat Amsterdam 

de stad is waar de meeste verschillende nationaliteiten wonen van de hele 

wereld. Waarom zouden we dan kieskeurig zijn als het om bomen gaat? 

Het enige wat hier moet tellen, is de oude stelregel: de juiste boom op de 

juiste plaats. Als dat een inheemse boom is: prima, maar een exoot is net 

zo welkom. Dat labeltje interesseert natuurlijk alleen het heel kleine groepje 

boomofielen. Het aardigste voorbeeld is, denk ik, een geval dat ik beschrijf 

in het interview met Lodewijk Baljon. Een inspirerende architect en echt 

wel iemand die de ene eik van de andere kan onderscheiden. Maar als 

boomambassadeur wil hij als zijn inspiratieboom de klimboom voordragen. 

Voor een sortimentswedstrijd is dat natuurlijk niet handig, maar eigenlijk 

is dat wel zoals het hoort. Bomen in de stad en de openbare ruimte zijn 

geen verzameling Latijnse namen, maar een opeenstapeling van functies. 

Misschien moeten we voortaan allemaal gaan praten over bomen in de zin 

van de functies of de beleving die ze ons geven. ‘Bijenboom’ is een goed 

voorbeeld, of ‘herfstkleurenboom’ of ‘tulpenbloemenboom’. En wat denkt 

u van ‘eikelmannetjesboom’? Toen mijn dochters nog klein waren, maakten 

ze altijd mannetjes met de eikels uit de boom in onze tuin. 

Voor een vakblad zijn die wat vrije benamingen natuurlijk niet handig, 

dus u krijgt ze in deze uitgave gewoon in het Latijn opgediend. Nyssa, 

Gymnocladus en Pterocarya zijn enkele van de inspiratiebomen die in deze 

Boomzorg in de spotlights staan. 

De tupelo en de Chinese vleugelnoot spelen daarbij nog een 

bijzondere rol, omdat dit de eerste bomen zijn die opgaan voor ons 

boomambassadeurproject. De bedoeling is dat in de komende uitgaves 

twee boomambassadeurs hun inspiratieboom gaan verdedigen. Later 

in het jaar zal dan via social media en internet een soort beautycontest 

worden georganiseerd. Het mooie daarbij is dat de beste inspiratieboom 

natuurlijk helemaal niet bestaat. Voor mijn dochter was die grote oude 

eik met die miljoenen eikelmannetjes erin op dat moment de mooiste en 

meest inspirerende boom van de wereld. Die eik mag niet meedoen in onze 

wedstrijd. Eigenlijk niet eerlijk, dus. 

Met vriendelijke groet,

Hein van Iersel hein@nwst.nl

Hoofdredacteur

Voor mijn dochter was die grote oude eik 

met die miljoenen eikelmannetjes erin op dat 

moment de mooiste en meest inspirerende 

boom van de wereld

Het mooie daarbij is dat de beste 

inspiratieboom natuurlijk helemaal niet 

bestaat

Divers

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-5121
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Ik zoek, ik zoek
...en het heeft intens rode bloemen en is vurig oranje in de herfst. Beplanting zoeken op kleur, vorm, formaat, toepassing, 
standplaats of tal van andere kenmerken? Met de TreeEbb van Boomkwekerij Ebben zoekt en vindt u de juiste boom voor 
ieder groenproject. Met een paar simpele klikken selecteert u eenvoudig uit duizenden soorten. Én heeft u uitgebreide 
soortbeschrijvingen en foto’s direct bij de hand. 

TreeEbb, dé online bomentool 
voor en door groenprofessionals

Binnenkort online!

TreeEbb


