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Zo heeft gemeente Tilburg het beheer en 

onderhoud van de Tilburgse bossen tot eind 

2018 uitbesteed aan Boomrooierij Weijtmans. 

Het gaat om 26 bosgebieden, met in totaal zo’n 

600 hectare bossen. Het werk is Weijtmans 

gegund omdat hun plan het beste aansluit bij de 

criteria en ambities van de gemeente Tilburg.

Betrokkenheid en inbreng van de bewoners

van Tilburg bij het bosbeheer is erg belang-

rijk, daarom organiseert Boomrooierij

Weijtmans gedurende de beheerperiode een 

aantal boscafé’s over het duurzaam in stand 

houden en verder doen ontwikkelen van de 

Tilburgse bossen. 

Opdrachtgever, Stichting Stadsbomen, stads-

ecologen en inwoners zijn erg tevreden over 

deze bijeenkomsten. Hierdoor ontstaat een 

win-win situatie waarbij de aannemer het werk 

zonder problemen uit kan voeren.

Boomrooierij Weijtmans organiseert boscafé’s om burgers en instanties 

te betrekken in ontwikkelingen en uitvoeringen in bosgebieden. Met deze 

gezonde blik op de toekomst profi leert Weijtmans zich wederom tot een 

vooraanstaand speler op het gebied van bosbeheer.

Boomrooierij Weijtmans geeft informatie aan inwoners van Tilburg tijdens de fi etstocht van het boscafé

betrokken in bosbeheer



De essenprachtkever dankt zijn naam aan zijn 
mooie groen-metallic verschijning en zijn voorkeur 
voor het geslacht es. De kever komt oorspronkelijk 
uit Azië en werd in 2002 voor het eerst ontdekt in 
Noord-Amerika, waarna een grote uitbraak  
onvermijdelijk bleek. In Azië is de populatie van  
de essenprachtkever relatief laag, door een  
combinatie van resistentie van de Aziatische essen-
soorten, een lage essendichtheid en de aanwezig-
heid van natuurlijke vijanden. De belangrijkste  
oorzaak van de verspreiding van de essenpracht-
kever is houttransport. Sinds 2007 is de essen-
prachtkever ook gesignaleerd in Rusland, in de 
regio rond Moskou, en zal het niet lang duren 
voordat ook de rest van Europa te kampen heeft 
met de vernietigende effecten van deze kever.

Levenscyclus 
De levenscyclus van de essenprachtkever duurt 
een tot twee jaar. Volwassen kevers met een lengte 
van 8-14 mm leven drie weken en voeden zich aan 
het blad van de es. Daarnaast zijn het goede  
vliegers; ze kunnen wel 10 km afleggen, verdeeld 
over verschillende dagen. Vrouwelijke kevers  
leggen hun eitjes op en in de bast van de boom, 
een gedrag dat kenmerkend is voor prachtkevers. 
Elk vrouwtje legt 70 tot 90 eitjes in de hogere 
delen van de boom en een week later komen de 
larven uit. In vier larvale stadia eten de larven zich 
door de bast naar het cambium. Ze maken daarbij 
lange zigzaggende gangen, die steeds groter  
worden naarmate de larven groeien. Hierdoor 
wordt de boom vrijwel geringd. De volwassen 
larve overwintert als pop en verpopt meestal in  
het voorjaar. Na een paar weken vreet de kever 
zich naar buiten, waarbij een D-vormige uitvlieg-
opening ontstaat. 

De essenprachtkever is moeilijk te detecteren van-
wege zijn kleine formaat; zijn aanwezigheid wordt 
meestal pas zichtbaar als de boom al flinke schade 
heeft ondervonden. De ervaring wijst uit dat de 
kever meestal al vijf jaar in een gebied aanwezig is 
voordat hij wordt aangetroffen. Naast zigzaggende 
gangenstelsels in het cambium en D-vormige uit-
gangen is de conditie van de boom een indicatie 
voor zijn aanwezigheid. De bladeren vergelen, 

de kroon wordt dunner, takken gaan dood en er 
ontstaat kroonsterfte in de bovenste delen van 
de kroon. Jonge bomen kunnen binnen een jaar 
afsterven, maar bij grotere bomen kan het wel vier 
jaar duren. De larvale gangen worden een of twee 
jaar na aantasting zichtbaar, doordat stukken bast 
van beschadigde bomen vallen. Daarnaast vormen 
zich 5-10 cm lange verticale scheuren, als gevolg 
van het callusweefsel dat de boom vormt als  
reactie op de beschadiging door de larvale  
gangen. De aanwezigheid van veel spechten is  
ook een indicatie voor de mogelijke aanwezigheid 
van de essenprachtkever.

Verspreiding
De essenprachtkever is een inheems insect in 
het noordoosten van China, in Taiwan, Japan, 
Mongolië en oostelijk Rusland. Hier tast de kever 
vooral bomen in slechte conditie aan. Meer dan 
tien jaar geleden breidde de kever zijn habitat 
uit naar de staat Michigan in Noord-Amerika, 
waarschijnlijk geïntroduceerd via houttransport. 
Hij heeft zich daar ongestoord kunnen vestigen 
doordat de schade aan de essen pas na jaren zicht-
baar werd. Sindsdien heeft de essenprachtkever 
zijn leefgebied uitgebreid naar een groot gedeelte 
van Noord-Amerika en tast hij ook daar gezonde 
bomen aan. Om verspreiding tegen te gaan, is er 
een quarantaine ingesteld in vijftien staten. Dat 
houdt in dat er een verbod geldt op het vervoer 

De dreiging van de essenprachtkever
Het is niet de vraag of hij komt, maar wanneer!

De essenprachtkever (Agrilis planipennis  

Fairmaire) is een Aziatische houtborende kever, 

die essen doodt door uitgebreide vraat aan het 

cambium. Na het verlies van miljoenen essen 

in Noord-Amerika, de afgelopen jaren, heeft de 

kever zich inmiddels gevestigd in de regio rond 

Moskou en lopen de essen in Europa ook gevaar. 

Auteur: Dr. Wendy Batenburg
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van essenhout uit deze gebieden, levend of in de 
vorm van resthout. De European Plant Protection 
Organisation (EPPO) reageerde in 2009 op deze 
uitbraak in Amerika door de essenprachtkever 
in Europa op de A2-quarantainelijst te zetten als 
een nog niet aanwezige soort die veel schade kan 
berokkenen. Hierbij gelden een importverbod op 
houtproducten van de es en vernieuwde eisen 
voor houtverpakkingen. De NVWA werkt  
momenteel aan een draaiboek dat gebruikt kan 
worden bij een uitbraak van Agrilus planipennis. 
Jammer genoeg werd de kever in 2007 aan-
getroffen in Moskou, waardoor de dreiging voor 
essen in de rest van Europa ernstig is toegenomen. 
Langzaam maar zeker verspreidt de kever zich in 
de regio Moskou. In 2009 werd hij aangetroffen op 
100 km afstand, ten westen en zuiden van de stad. 
In 2013 had de essenprachtkever zich verspreid 
over een gebied van meer dan 200 km in deze 
richtingen, met een verspreidingssnelheid van wel 
40 km per jaar in de richting van Wit-Rusland en 
Oekraïne. Tot nu toe is de essenprachtkever niet 
waargenomen in Wit-Rusland, maar heeft hij wel 

de Russische provincie bereikt die grenst aan  
Wit-Rusland. Ook de grens van Oekraïne is bereikt, 
dus het zal niet lang duren voordat de kever zich 
verspreidt buiten Rusland. In Europees Rusland 
wordt de es weinig als brandhout verwerkt en  
worden dode essen zelden verwijderd. 
Waarschijnlijk wordt de hoge verspreidingssnel-
heid dan ook veroorzaakt door het meeliften van 
de kevers met de weggebruikers op de snelwegen. 
De weinig diverse beplanting langs snelwegen 
met Fraxinus pennsylvanica is hieraan debet. Mede 
door het meeliften met vervoer of brandhout is de 
verspreidingssnelheid onvoorspelbaar en kan de 
kever grote afstanden overbruggen. 

Soortafhankelijke gevoeligheid 
De laatste tien jaar zijn er tientallen miljoenen 
essen in Noord-Amerika gedood door de essen-
prachtkever; alleen al de kosten van het ver-
wijderen en vervangen van de essen zijn enorm. 
In Noord-Amerika heeft de essenprachtkever 
voorkeur voor Fraxinus pennsylvanica, Fraxinus 
americana, Fraxinus nigra, Fraxinus profunda en 

Fraxinus quandragulata. In China zijn veelal de 
soorten Fraxinus chinensis en Fraxinus mands-
hurica aanwezig, maar deze zijn minder vatbaar. 
Noord-Amerikaanse essensoorten zijn ontzettend 
gevoelig voor de kever, omdat ze de natuurlijke 
afweerreactie missen die Aziatische essen in de 
loop van de jaren ontwikkeld hebben. De grote 
gevoeligheid van Noord-Amerikaanse soorten 
leidt tot het besef dat de Europese essensoorten 
zoals Fraxinus excelsior ook een groot risico lopen, 
zeker door de afwezigheid van een geografische 
barrière tussen de regio Moskou en de rest van 
Europa. Rondom Moskou en verder Europa in komt 
veel Fraxinus excelsior voor; de essenprachtkever 
zou zich dus kunnen verspreiden over heel Europa. 
Rond Moskou wordt vooral Fraxinus pennsylvanica 
aangetast. Fraxinus excelsior lijkt minder vatbaar  
te zijn, tenzij de boom in slechte conditie is,  
bijvoorbeeld door droogte, standplaats of ziekte. 
Tegelijkertijd is essentaksterfte (Chalara fraxinea)  
in Europa bezig aan een opmars naar het oosten; 
het aantastingsgebied zal dat van de essenpracht-
kever de komende jaren gaan overlappen. Door 
de zwakke conditie van essen met essentaksterfte 
wordt de kans op aantasting door de essen-
prachtkever sterk vergroot. Het leefgebied en de 
verspreiding van de kever zullen hierdoor snel 
toenemen. Fraxinus ornus en Fraxinus angustifolia 
zullen mogelijk pas in een later stadium aangetast 
worden, omdat deze op flinke afstand van de regio 
Moskou voorkomen. 

Bestrijding
In Noord-Amerika wordt de essenprachtkever 
bestreden volgens de principes van integrated 
pest management (IPM). Hierbij is het doel niet 
om de essenprachtkever uit te roeien (dat is een 
onhaalbare taak), maar om met zo weinig mogelijk 
milieubelastende maatregelen de populatie onder 

De essenprachtkever (bron: EPPO)

De larve van de essenprachtkever (bron: EPPO)Larvale gangen van de essenprachtkever (bron: EPPO)

De kever komt 

oorspronkelijk uit Azië en 

werd in 2002 voor het eerst 

ontdekt in Noord-Amerika
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controle te krijgen en de overlast te beperken. 
Een kosten-effectanalyse heeft laten zien dat het 
behandelen van bomen met een effectief  
insecticide veel minder kostbaar is dan het  
verwijderen ervan. De laatste jaren is veel vooruit-
gang geboekt bij het ontwikkelen van insecticiden 
tegen de essenprachtkever en technieken voor  
de toepassing ervan. Er zijn meerdere soorten  
insecticiden tegen de essenprachtkever ont-
wikkeld, die toegediend kunnen worden via de 
bodem, via het stamoppervlak, door staminjectie 
of als beschermende laag. Emamectin benzoate 
(TREE-ägeTM) is het effectiefste middel, zelfs in 
gebieden met een hoge aantastingsgraad. Het 
wordt toegediend via een eenmalige staminjectie 
met Arborjet-apparatuur, waarna de boom zeker 
twee jaar lang beschermd is. Uit onderzoek is 
gebleken dat het aantal larven met 99% afnam, 
terwijl aangrenzende onbehandelde bomen na 
twee jaar honderden larven bevatten. Emamectin 
benzoate heeft geen effect op de conditie van de 
boom. Staminjectie zorgt ervoor dat het insecticide 
snel wordt opgenomen door de boom, waarna 
het doorgaans drie tot vier weken duurt voordat 
het zich heeft verspreid door de hele boom. De 
staminjectie wordt meestal gegeven in het voor-
jaar, nadat het blad is verschenen. Verdamping 
is nodig voor een optimaal effect en voordat de 
eitjes van de essenprachtkever zijn uitgekomen. 
Het nadeel van deze methode is dat het middel 
niet selectief is en dat er vele niet-doelorganismen 
worden gedood. Hiertegenover staat het behoud 
van de es.

In Noord-Amerika zijn verschillende inheemse  
larvale parasieten gevonden, maar het grootste 
deel van de populatie essenprachtkevers in dit 
gebied wordt niet onder controle gehouden door 
natuurlijke vijanden. Onderzoek hiernaar is in volle 
gang. De bestrijding van de essenprachtkever door 
de inzet van natuurlijke vijanden is hierdoor erg 
duur en nog niet optimaal.

Toekomst
De onberekenbare verspreidingssnelheid van de 
essenprachtkever maakt het onmogelijk om te 
voorspellen wanneer de essenprachtkever zich  
vestigt in Nederland. In Noord-Amerika maakte  
de essenprachtkever soms ‘sprongen’ van 100 tot 
200 km door mee te liften, hierdoor verspreid de 
kever zich snel over een groot gebied.  Als de  
verspreidingssnelheid in Noord-Amerika ook voor 
Europa gaat gelden dan is de kever mogelijk eind 
van dit decennium al in Nederland. Actie onder-
nemen als de kever ontdekt wordt is dan te laat, 
omdat dit meestal inhoudt dat de essenpracht-
kever zich al jaren heeft gevestigd in het gebied. 
Monitoring is lastig omdat feromoonvallen en  
visuele kleurvallen geen aantrekkingskracht uit-
oefenen op de essenprachtkever. Voor vroege 
detectie van de kever zijn lokbomen het meest 
effectief. Als lokbomen worden vrijstaande essen 
gebruikt die worden geringd, zodat ze  
aantrekkelijk worden voor vrouwelijke kevers voor 
het leggen van hun eitjes. Structureel controleren 
en verwijderen van de bast van deze bomen toont 
de aanwezigheid van larven. Nadeel is dat dit om 
een destructieve methode gaat. De dreiging is 
zeker reëel en moet serieus genomen worden, 
vooral in combinatie met essentaksterfte, waar-
door vele essen verzwakt zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
Terra Nostra, info@terranostra.nu, 0184-698993.

Terra Nostra
Abbekesdoel 22a
2971 VA Bleskensgraaf
0184 69 89 93
 
Wendy Batenburg
w.batenburg@terranostra.nu

Dr. Wendy Batenburg is wetenschappelijk 
onderzoeker bij Terra Nostra,  
kennisatelier voor boom en bodem.

Terra Nostra, kennisatelier voor boom en 
bodem, is uw betrouwbare kennispartner voor 
alles wat met bomen te maken heeft.  
Op verschillende niveaus biedt Terra Nostra 
diensten en producten aan die een bijdrage  
leveren aan efficiënt en succesvol boom- 
beheer. Deze diensten zijn onderverdeeld in  
6 hoofdgroepen: beleid, ontwerp, projectvoor-
bereiding, beheer, uitvoeringsbegeleiding en 
overige diensten. Voor vragen of opmerkingen 
kunt u contact met ons opnemen.

Actie ondernemen op het 

moment dat de kever 

ontdekt wordt, is te laat

Be social 
Scan of ga naar:  

http://www.boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-5839
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38 Dubbel goede 
scholing voor 
avontuurlijk beroep

Het internationaal erkende certificaat European tree worker is bij overheidsorga-

nisaties steeds meer een vereiste. Helicon Apeldoorn en Helicon  

Eindhoven bieden hiervoor een vierdaagse training aan. ‘Een diploma Boomver-

zorging niveau 3 samen met een certificaat ETW, dat is toch wel een mooi totaal-

pakket voor de leerling’, menen André Hillebrand en Corik Geurts, coördinators 

tree worker van respectievelijk Helicon Apeldoorn en Helicon Eindhoven. 



6 3 - 2016

Een bijzondere boom op een  
speciale manier verplant 

Een aantal weken terug plaatsten wij op de 

Boomzorg-website een foto van een boom-

schijf van een iep uit een van de leslokalen 

van IPC Groene Ruimte, met daarbij de 

vraag wat deze schijf zo bijzonder maakte. 

Veel mensen bleken het juiste antwoord te 

weten en uit deze antwoorden hebben wij 

een winnaar gekozen.

Nieuw in bomenland: Uitwisselings-
format boomveiligheidsgegevens

Kennisplatform CROW heeft zijn Richtlijn 

Boomveiligheidsregistratie onlangs uitgebreid met 

een zogenaamd ‘uitwisselingsformaat’. Zoals de naam 

al doet vermoeden, gaat het om een richtlijn voor het 

uitwisselen van controlegegevens. Het doel is de regi-

stratie en uitwisseling van gegevens uniform en meer 

gestroomlijnd te laten verlopen. 

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. 
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VOLG ONS

INHOUD

EN VERDER

Niks boven bomen!

Ook in deze uitgave van Boomzorg staat weer een forse 

opsomming van groene projecten met daarin aandacht 

voor bomen in de openbare ruimte. Uw project in een 

uitgave van Boomzorg? Stuur een mail naar project@

nwst.nl  en u krijgt alle informatie doorgestuurd.

Kale kas omgebouwd tot tropische tuin

Vorig jaar was de kas van twee hectare in de nieuwe Wildlands Adventure Zoo in 

Emmen zo goed als leeg. Alleen de contouren van het nieuwe  

ontwerp waren te zien. Een groot verschil met nu. De kas heeft inmiddels een 

complete inrichting met tropische beplanting en nieuwe inwoners.  

Voor dit project heeft Heicom 8.000 kuub tropische-bomengrond geleverd.

28



De zekerheid van gedetailleerd onderzoek

Broeksteeg 2 

6732 GS  Harskamp 

 0318 479 166  

 info@treeologic.nl

 www.treeologic.nl  

INVENTARISATIE • BOOMVEILIGHEIDSCONTROLE (VTA)

NADER ONDERZOEK • GROEI- EN VERPLANTBAARHEIDSONDERZOEK

BOMEN EFFECT ANALYSE (BEA) • WAARDEBEPALING EN TAXATIE

PROJECTMANAGEMENT • BEHEERINSPECTIE • SECOND OPINION 

BELEID EN BEHEER • FLORA- EN FAUNACHECK

+31 (0) 516-441765
info@boom-kcb.nl

Grindweg 11
8422 DM Nijeberkoopwww.boom-kcb.nl

SafetyCa l c

Cursussen

Taxat ie

Trekproef

Sof tware

2- daagse cursus Controleur Handboek Bomen

“METEN IS WETEN”

website

www.boom-kcb.nl/boom-trekproef

21 & 28 sept.
of in-company

www.boom-kcb.nl/cursusaanbod

www.greenmax.eu

GreenMax Wortelgeleiding
Voorkom hobbels op de weg! De geleidings-
wand van GreenMax is uniek in de markt 
omdat deze is voorzien van verticale 
geleidingsribben met een hoek van 90°. De 
wortelgeleidingspanelen hebben zich al sinds 
1976 in de praktijk bewezen en hebben een 
gegarandeerd wortelgeleidend effect. Meer 
project- en opgravingsfoto’s vindt  u op: 
www.greenmax.eu 

GreenMax | Tel +31(0)413-294447 | info@greenmax.eu connecting green and infrastructure
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Chinese vernisboom 
voor olifanten Artis
Het olifantenverblijf in Artis kan uitbreiden, mede 
dankzij de hulp van donateurs. Onder het motto 
'geef de parkeerplaats aan de olifanten' is de 
dierentuin drie jaar geleden begonnen met een 
inzamelactie voor de financiering van de bouw. 
Aannemer IJbouw is verantwoordelijk voor de 
bouw van de betonconstructie voor de uitbreiding 
op de parkeerplaats. Het ontwerp voor het nieuwe 
olifantenverblijf is gemaakt door landschapsar-
chitect T. de Zeeuw en architect D. Deijs. Vorige 
maand is Verhoeve Milieu en Water in opdracht 
van Natura Artis Magistra begonnen met het 
heiwerk. Het nieuwe buitenverblijf zal voorzien 
worden van een water- en rotspartij. Ook komt er 
een fors waterbassin. Het benodigde water wordt 
continu gezuiverd via een waterbehandelingsin-
stallatie. In het bassin bevindt zich een verzonken 
wandelpad, waar de bezoekers de olifanten op een 
steenworp afstand kunnen zien.

‘Bomen rooien in  
het broedseizoen  
kan prima’
Als rooiexpert signaleert Kees Weijtmans nogal 
eens een verkeerde gedachtegang bij opdracht-
gevers. ‘Sommigen houden bij het plannen te 
angstvallig vast aan het broedseizoen. Dat is  
nergens voor nodig.’ Boomrooierij Weijtmans 
merkt dat de vraag naar snoeiwerkzaamheden 

door het jaar heen sterk wisselt, onder meer 
vanwege broedende vogels. ‘Van oudsher wordt 
gedacht dat vogels op vaste tijdstippen broeden’, 
licht Weijtmans toe. ‘Maar dat is niet aan een 
datum gebonden. Zit er niks in de bomen, dan 
kun je prima rooien.’ Hoewel opdrachtgevers er 
vaak voor kiezen om niet in het broedseizoen te 
laten rooien, kan dit dus wel. Het is een kwestie 
van de bomen goed inspecteren en vaststellen of 
er vogelnesten aanwezig zijn, vertelt Weijtmans. 
De Flora- en faunawet schrijft voor dat aannemers 
nadelige gevolgen voor planten en dieren moeten 
voorkomen, en dus worden er alleen werkzaam-
heden uitgevoerd als is vastgesteld dat de kust 
veilig is. ‘Omdat onze mensen opgeleid zijn in het 
kader van de Flora- en faunawet, mogen wij ook 
tijdens het broedseizoen bomen rooien. Er dient 
dan wel vooraf een Flora- en faunacheck plaats te 
vinden.’ Ook in de zomer werkt het bedrijf onge-
stoord verder. ‘Veel gemeentes zien snoeien als 
winterwerk’, vertelt Weijtmans. ‘Dat is van ouds-
her zo ontstaan. In de winter is er minder werk; 
daarom gingen gemeenten in die periode snoeien.’ 
Volgens Weijtmans heeft snoeien in de zomer als 
voordeel dat je alles in één keer kunt snoeien. 
‘Sommige bomen, de ABC-bomen, moeten juist in 
de zomerperiode gesnoeid worden, zodat ze niet 
gaan  
bloeden. Afhankelijk van het sortiment kan het 
dus zijn dat je in de winter verschillende bomen 
moet overslaan.’ Als er toch bomen zijn die niet 
gesnoeid kunnen worden, dan betreft het  
exemplaren die worden overgeslagen in verband 
met de Flora- en faunawet, om vogels en hun  
nesten niet te verstoren. Maar volgens Weijtmans 
is dit aantal verwaarloosbaar.
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'Natuurlijk' goed in Laanbomen 
Volen 7 5812 AG Heide-Venray
T: 0478- 581436 
F: 0478-568219 
info@boomkwekerij-michels.nl 
www.boomkwekerij-michels.nl

T: 0344-65 13 24
F: 0344-65 27 60
kwekerij@flora-nova.nl
www.flora-nova.nl

Molenstraat 41b
4061 AB Ophemert

Groenkeur is een mooie stap 
richting de toekomst van 

onze kinderen

Boogaart Almere BV

De Paal 41 Almere-Haven

PB: 50236, 1305 AE Almere

T: 036-5311454

info@boogaartalmere.nl

www.boogaartalmere.nl

Ontwerp | Aanleg
Onderhoud | Beheer

J.D.Maarse en Zn. B.V.
Oosteinderweg 489

1432 BJ Aalsmeer
Tel. 0297-324683   Fax 0297-340597

Info@maarse.nl - www.maarse.nl 
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Alles zit erop.
De duurzame en chemievrije oplossing 
voor onkruidbestrijding 

Nu u nog!

 onkruidbestrijding

HEET WATER
MET 100% 
 onkruidbestrijding

HEET WATER
MET 100% 

· Milieuvriendelijke onkruidbestrijding

· Sensor gestuurd dus zeer effectief en efficiënt

· Veilig en schadevrij werken

· Laagste TCO in de markt!

All things considered the best in weed control.

Chemievrij

0318 - 469 799 | info@waveonkruidbestrijding.nl
www.waveonkruidbestrijding.nl

RootBarrier® RootPanels® Rib 
Verhindert schade aan bestrating door boomwortels
RootBarrier B.V. hee� een nieuw modulair wortelgeleidingssysteem ontwikkeld met als basis de RootBarrier® 
RootPanels® Rib. Deze RootBarrier® RootPanels® Rib zijn van HDPE 2mm gemaakt. Door dit systeem worden de wortels 
gecontroleerd naar beneden geleid om daarna onder de RootBarrier® RootPanels® Rib alsnog horizontaal verder te 
kunnen groeien. 

Eigenschappen
• Zeer stevig om de worteldruk op te vangen
• Flexibel genoeg om lineair, rondom en als vierkant gebruikt te worden
• Verschillende hoogtematen, echter altijd 220cm lengte per RootPanel®
• Eenvoudig aan elkaar te verbinden met behulp van schroeven

RootBarrier B.V. | T +31 (0) 320 215 805 | info@rootbarrier.nl | Nikkelstraat 5, 8211 AJ Lelystad
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Samenwerking 
Natuurmonumenten 
en Husqvarna 
De Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten 
in Nederland heeft een overeenkomst gesloten 
met Husqvarna Nederland uit Almere. Het merk is 
daarmee de exclusieve leverancier van alle bos-, 
tuin- en parkmachines voor alle beheereenheden 
van Natuurmonumenten. De samenwerking gaat 
in april van start en heeft betrekking op levering,  
onderhoud, reparatie en keuring van alle  
benodigde Husqvarna-machines. Geselecteerde 
Husqvarna-dealers in de directe omgeving van de 
beheereenheden van Natuurmonumenten dragen 
zorg voor de praktische invulling en uitwerking van 
de exclusieve samenwerking. De intentie van beide 
partijen is om een langlopende verbintenis aan 
te gaan. Hugo van Bijsterveldt, general manager 
van Husqvarna Benelux: ‘Wij zijn bijzonder blij 
met de keuze van Natuurmonumenten voor onze 
tuingereedschappen. Afgezien van het zakelijk 
belang, vinden wij het geweldig om een praktische 
bijdrage te kunnen leveren aan het onderhoud 
van de schitterende natuurgebieden, waardevolle 
landschappen en het cultureel erfgoed waar 
Natuurmonumenten, met al haar leden, de  

verantwoording voor heeft genomen.’ De over-
eenkomst houdt tevens in dat er op verschillende 
vlakken met de natuurorganisatie wordt samen-
gewerkt. Van Bijsterveldt: ‘Wij denken daarbij onder 
andere aan productdemonstraties en sponsoring.’

Kans op  
overstromingen  
kleiner door bomen
Volgens een onderzoek van de universiteiten van 
Birmingham en Southampton kan het doelgericht 
planten van bomen op oevers van rivieren het  
risico op overstroming verminderen.  
Dat meldde het Belgisch blad MO. De hoeveelheid 
overstromingswater kan daardoor met 20 procent 
afnemen. 

Het stroomgebied in het New Forest, dat bij 
de stad Brockenhurst in Groot-Brittannië ligt, is 
gebruikt als onderzoeksveld. Door bomen op de 
oever te planten over een strategische afstand, 
die gelijk is aan ongeveer een kwart van de totale 
lengte van de rivier, wordt het risico op over- 
stromingen met een vijfde verminderd. Wanneer 
de bomen ouder en groter zijn, zullen zij nog  
meer water kunnen tegenhouden.

GreenMax presenteert 
nieuwe website
Eind maart heeft Greenmax zijn nieuwe website 
gepresenteerd. Marco Brouwers van GreenMax:  
'De website van GreenMax heeft een nieuwe, frisse 
uitstraling gekregen. Door de overzichtelijke  
structuur zijn de gewenste productinformatie, 
media en documenten eenvoudig en snel te  
vinden. Bovendien is de website nu ook geschikt 
voor gebruik op tablets en smartphones. Vragen, 
suggesties en verbeterpunten met betrekking tot 
de vernieuwde site zijn natuurlijk altijd welkom.'

Helicon organiseert 
verlenging BHV voor 
Boomverzorgers
Helicon Eindhoven heeft op 8 juni een dag 
gepland voor de verlenging van BHV voor 
Boomverzorgers. Deze dag bestaat uit een 
deel EHBO en een deel specifiek voor boom-
verzorgers, namelijk het klimmend dan wel 
met hoogwerker uitvoeren van reddingsacties 
in bomen. Met het specifieke deel zijn punten 
te behalen voor de verlenging van het ETW-
certificaat.
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DE HUSQVARNA
ACCU VOORDELEN 

ÉÉN ACCU KOSTENBESPAREND GEEN DAMPEN,  
MINDER LAWAAI

Een accu voor alle machines, 
efficiënt en eenvoudig in gebruik.

De hogere aanschafprijs van een 
accumachine is snel terugverdiend 

omdat u geen benzine meer hoeft te 
kopen. Op de lange termijn
bespaart u dus veel geld.

Voor stiller en aangenamer werken. 
Op elk moment van de dag.

NIEUWSGIERIG? 
VRAAG VANDAAG NOG 

EEN ACCU DEMO AAN BIJ 
UW HUSQVARNA DEALER!

www.husqvarna.com/nl
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Schijndelse krokussen 
krijgen extra dosis 
bemesting
Paul van den Heuvel en John Verhagen van de 
groendienst van de gemeente Schijndel zijn bezig 
met het bemesten van de bloembollen in hun 
gemeente. Van den Heuvel (r) vult het mestkarretje 
met een organische meststof 7+6+12 en Verhagen 
rijdt daarna over de pas uitgebloeide krokussen 
heen. Van den Heuvel: 'Dit doen we dit jaar voor 
de eerste keer. Het idee is dat we de krokussen een 
extra dosis voeding geven, zodat ze volgend jaar 
nog beter bloeien.' Het gazon waarop de krokussen 
staan, is dit jaar al een keer gemaaid. De maaier 

heeft daarbij netjes om de bedden met krokussen 
heen gemaaid, zodat deze voldoende tijd krijgen 
om natuurlijk af te sterven en energie op te slaan 
voor de bloei van volgend jaar. Niet alleen de 
Schijndelse krokussen krijgen een dosis organische 
mest, ook andere bloembollen zoals narcissen  
worden niet vergeten. 

Weijtmans Ruimte 
voor de Rivier 
Boomrooierij Weijtmans heeft de afgelopen peri-
ode werkzaamheden uitgevoerd in het kader van 
het Rijkswaterstaat-project Ruimte voor de Rivier. 
Binnen dit project worden op tientallen plaatsen 
langs onder meer de Waal, de IJssel en de Lek 
werkzaamheden uitgevoerd om de rivieren meer 
ruimte te geven, met het doel de waterstand te 
verlagen en de kans op overstromingen te  
verkleinen. Tegelijkertijd wordt langs de wateren 
een aantrekkelijker gebied gecreëerd. BTL is ver-
antwoordelijk voor het onderhoud in een aantal 
van de gebieden. In opdracht van dit bedrijf haalde 
Boomrooierij Weijtmans honderd hectare bos weg 
langs de Nederrijn en de Lek. Het project is aan-
besteed in deelopdrachten. De deelopdrachten  
1 t/m 7 zijn inmiddels uitgevoerd. Afhankelijk 
van de beoordeling door een ecoloog verwacht 
Weijtmans eind april de rest van de werkzaam-
heden op te pakken.

Kuppen nu ook  
ErBo-gecertificeerd
Kuppen Boomverzorging mag een nieuw  
certificaat aan zijn lijst toevoegen: sinds kort is dit 
bedrijf ook ErBo-gecertificeerd.  
De Erkenningsregeling Bosaannemers (ErBo) is 
een initiatief van boseigenaren en -aannemers 
om de kwaliteit van het bosbeheer te garanderen. 
De eisen omvatten onder andere veilige arbeids-
omstandigheden, continue kennisvergaring van 
medewerkers door scholing en onderwijs, naleven 
van de gedragscode in het kader van de Flora- en 
faunawet en een aantal kwaliteitseisen tijdens het 

boswerk. Door de ErBo-certificering kan Kuppen 
Boomverzorging zich nu nog breder ontwikkelen. 
Het bedrijf heeft al veel ervaring opgebouwd met 
projecten waarvan ook boswerkzaamheden deel 
uitmaakten. 

Themadag iepen 
Wijdemeren
In Boomzorg is al eerder gesproken over de 
uitgebreide collectie iepen die in de gemeente 
Wijdemeren die in opbouw is. Op dit moment zijn 
maar liefst 58 soorten, selecties en (meervoudige) 
kruisingen in de openbare ruimte te vinden. Hoog 
tijd voor Jaap Smit (dendroloog) om samen met 
iependeskundigen Ronnie Nijboer (boomkweker 
en leverancier veel bijzondere iepen) en Martin 
Tijdgat (boombeheerder) om op 1 juli studiedag 
over de gebruiksmogelijkheden van de iep te orga-
niseren in de gemeente Wijdemeren. Daarbij gaat 
het er niet alleen om zoveel mogelijk van deze 
iepen te zien, maar vooral om de gebruiksmoge-
lijkheden te bespreken. Welke bodems vragen de 
verschillende iepen? Hoe zit het met de resistentie 
tegen iepziekte en andere mogelijke gebreken van 
het oude, nieuwe en toekomstige sortiment in de 
Nederlandse omstandigheden? Welke zaailingen, 
strek op eigen wortel of ent op onderstam is aan 
te bevelen of af te raden. Kortom, voldoende aan-
dachtspunten en discussieonderwerpen voor de 
themadag iepen in Wijdemeren.

Percelen van Ebben 
ingericht als park
Op de landerijen van De Heeswijkse Kampen 
in het Noord-Brabantse Cuijk zijn tien hectares 
bomen en heesters in alle soorten en vormen 
aangeplant. Deze moeten uitgroeien tot mooie, 
volwassen exemplaren, om uiteindelijk te ver-
huizen naar straten, pleinen en parken door 
heel Nederland en in De Heeswijkse Kampen 
in het bijzonder. De percelen zijn in gebruik 
van Boomkwekerij Ebben en worden in de loop 
der jaren omgevormd tot stedelijk gebied. Een 
belangrijk deel van de aangeplante bomen zorgt 
er straks voor dat de nieuwe woningen ingebed 
staan in een reeds volgroeide groene structuur. 
Nog voordat de eerste paal de grond in gaat, 
kunnen omwonenden alvast genieten van een 
groene omgeving.

Nieuwe directeur 
Stierman De Leeuw
Stierman De Leeuw laat weten dat Jurgen 
Albers de huidige directeur Eimert Kleinloog 
zal gaan opvolgen. Sinds 1 april is Albers 
bezig met de voorbereiding op zijn nieuwe 
functie. De komende maanden werken Albers 
en Kleinloog intensief samen om de transitie 
soepel te laten verlopen. Per 1 september 2016 
zal Albers officieel het stokje overnemen van 
Kleinloog, die dan met pensioen gaat.

DE HUSQVARNA
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ÉÉN ACCU KOSTENBESPAREND GEEN DAMPEN,  
MINDER LAWAAI
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Wildlands Adventure Zoo Emmen is een nieuw 
themapark met dieren in Emmen. Het doel van 
het park is om mensen op een nieuwe manier te 
laten genieten van de natuur en haar bewoners. 
Het park heeft een grote kas met daarin tropische 
beplanting en dieren als leeuwen, giraffen, apen 
en neushoorns, waar je als bezoeker langs kunt 
lopen. Het project is gebouwd door VolkerWessels 
en uitgevoerd samen met dochterondernemingen, 
waaronder Van Kessel Sport en Cultuurtechniek. 

Op 25 maart dit jaar zijn de deuren geopend.

‘Onkruid een belangrijk issue’
In 2012 begon het voortraject van dit project. Een 
Deense deskundige was overgevlogen om Heicom 
te bezoeken en samen met Marcel Straatman, 
salesmanager bij Heicom, langs de verschillende 
grondstoffen te lopen. Naar aanleiding van zijn 
eisen stelde Heicom voor de beplanting een 
tropische-bomengrond samen, die uit Costa Rica 

overgevlogen werd. ‘Onkruid was een belangrijk 
issue bij het samenstellen van de bomengrond’, 
vertelt Herbert van Werven, directeur van Heicom. 
‘We hebben heel schone grondstoffen gebruikt, 
vrij van onkruid. De bomengrond is laag in pH en 
qua voeding vrij neutraal, om te voorkomen dat de 
bomen het dak uit groeien.’ Hans Huiting,  
uitvoerder bij Van Kessel Sport en Cultuurtechniek, 
vult aan: ‘Er staat wel onkruid in de kas, maar dat 
is tropisch onkruid dat is meegekomen met de 

Vorig jaar was de kas van twee hectare in de nieuwe Wildlands Adventure Zoo in Emmen zo goed als leeg. Alleen de contouren van het nieuwe  

ontwerp waren te zien. Een groot verschil met nu. De kas heeft inmiddels een complete inrichting met tropische beplanting en nieuwe inwoners.  

Voor dit project heeft Heicom 8.000 kuub tropische-bomengrond geleverd.

Auteur: Janneke de Wit

Kale kas omgebouwd  
tot tropische tuin
Het nieuwe Wildlands Dierenpark in Emmen heeft een volledig  

ingerichte tropische tuin gekregen
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beplanting. Dat is goed, want in een echte  
jungle zie je ook tropisch onkruid. Maar 
Nederlands onkruid willen we natuurlijk niet zien’. 
Niet alleen onkruid is een belangrijk issue; het is 
ook van belang dat de bomen zich goed  
kunnen verankeren in de ondergrond. Zeker bij 
grote bomen bestaat de kans dat ze omvallen als 
ze in potgrond zijn geplaatst. Voor de tropische kas 
is daarom gekozen voor grof split, een hoekig  
granulaat waarin de wortels van de bomen zich 
goed kunnen verankeren. 

Hoe ziet de kas er na een jaar uit?
Huiting heeft de tropische kas dagelijks zien  
veranderen, maar voor Van Werven was het meer 
dan een jaar geleden dat hij de kas had gezien 
toen hij in februari dit jaar opnieuw ging kijken. 

Van Werven vertelt erover: ‘Ik was echt onder de 
indruk toen ik de kas binnenstapte. Je ziet zo’n 
grote hoeveelheid bijzondere beplanting; alleen 
dat al is uniek. Daarnaast is het bijzonder om te 
zien dat de beplanting het goed doet. Voor ons is 
dat natuurlijk belangrijk.’  
 
Ook Huiting is erg tevreden met het resultaat:  
‘Je voorkomt nooit helemaal dat er onkruid komt, 
maar het is goed om te zien dat er weinig tot geen 
onkruid staat. Ook de Costa Ricaanse beplanting 
doet het goed. Dat is te danken aan het goede  
klimaat in de kas en een gezonde voedingsbodem.’

De eerste bewoners van de tuin zijn er ook  
ingetrokken. Er zijn onder andere olifanten, apen 
en vlinders te vinden. ‘Ook de bewoners van de 

kas kwamen bij het bezoek tevreden op me over’, 
vertelt Van Werven lachend. De organisatie van 
Wildlands Emmen is ook blij met het resultaat.  
‘Het is erg fijn dat onze opdrachtgever tevreden  
is; dat is een groot compliment voor onze  
medewerkers die eraan hebben meegewerkt’,  
zegt Van Werven. ‘Het was een leerzaam project;  
we vonden het mooi om hieraan mee te werken’, 
voegt hij eraan toe.

Be social 
Scan of ga naar:  

http://www.boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-5840
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Groene superhelden 
voor een duurzame stad

Zomaar een stad. Een plein met bomen. Een verdichte bodem door verharding en zwaar verkeer. Zonlicht reflecteert vanaf de glazen gevels van 

hypermoderne gebouwen en drijft de temperatuur op. Soms wel tot zestig graden. Uitlaatgassen en fijnstof verontreinigen de lucht. 

En dan is er nog het veranderend klimaat: winters worden kouder, zomers heter. Droogte en extreme regenbuien wisselen elkaar af. 

Je moet welhaast een superheld zijn om in deze omstandigheden te kunnen groeien.

Bomen die bestand zijn tegen het veranderende stedelijk klimaat zijn onze 
groene toekomst. De sector moet duurzaam investeren in de juiste soort op 
de juiste plaats. Dat betekent meer aandacht voor bodemomstandigheden, 
zonder failliet te gaan aan allerhande dure ondergrondse constructies om de 
bomen te laten groeien. Soorten die verharding, bodemverdichting en een 

hoge pH-waarde goed verdragen, verdienen de voorkeur. Zaailingen op 
eigen wortel zijn van nature sterk en bestand tegen het veranderende 
klimaat, toekomstbomen bij uitstek dus. Ook beheerkosten zijn een 
belangrijke factor voor een duurzaam bomenbestand.  Welke superhelden 
verenigen alle factoren?

Een upgrade van de selecties ‘Armstrong’ en ‘Armstrong One’. 
De ‘Armstrong Two’ is meer opgaand, smaller blijvend en dichter 
van structuur, maar vergaffelt niet, zoals de andere selecties. 
De herfstverkleuring is zo mogelijk nog intenser oranjerood en wordt 
vuriger naarmate de zomer warmer is. Exemplaren vermeerdert uit 
stekken verdienen de voorkeur, bij geënte exemplaren kan uitgestelde 
onverenigbaarheid voorkomen.

Superkrachten: Verdraagt verharding zeer goed, is uitstekend geschikt 
voor aanplant in smalle straten. Goed windbestendig en winterhard, 
verdraagt luchtverontreiniging.
The Incredibles: Acer campestre ‘Elsrijk’, Acer campestre ‘Red Shine’, 
Acer x freemanii ‘Jeffersred’, Acer x freemanii ‘Celzam’, Acer platanoides 
‘Grenoble’, Acer x zoeschense ‘Annae’

Sterk én mooi. De Alnus glutinosa ‘Laciniata’ is een sierlijke variant van 
de zwarte els, met decoratief ingesneden blad. Deze boom kan perfect 
worden toegepast in brede straten en lanen, op pleinen en – door de 
grote windbestendigheid – ook op daktuinen als meerstammige boom. 
Het is een soort die goed gedijt op zowel droge als natte bodems en in 
kustgebieden.

Superkrachten: Verdraagt verharding zeer goed, is goed 
windbestendig, ook aan de kust. Bestand tegen strooizout en 
luchtverontreiniging, heeft geen moeite met droge of tijdelijk 
natte bodems.
Green Lantern Corps: Alnus glutinosa ‘Imperialis’, Alnus x spaethii 
‘Spaeth’, Alnus subcordata ‘Oberon’

Acer x freemanii ‘Armstrong Two’ Alnus glutinosa ‘Laciniata’

SORTIMENT6 min. leestijd
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Voor honingbijen en wilde bijen zijn bomen die in juli en augustus bloeien essentieel voor de voedsel-
voorziening. De bijenboom is een kleinere soort, die eind augustus nog vol in bloei staat met grote, 
crèmekleurige tuilen. In het najaar verschijnen prachtige trossen met roodviolette vruchten. De Tetradium 
daniellii is winterhard tot zone 4, tolerant voor zure én basische bodems en verdraagt droogte. Een mooie 
toekomstboom voor parken of een iets beschutte plaats op een daktuin.

Superkrachten: Goed winterhard. Verdraagt droogte. Zeer belangrijke drachtplant voor bijen.

Tetradium daniellii

Hete zomers en koude winters, luchtverontreiniging en strooizout, de doodsbeenderenboom trekt zich er weinig 
van aan. De soort is goed windvast en wortelt voornamelijk in de diepte, waardoor hij zich ook thuis voelt op 
pleinen en in straten in een grote boomspiegel. Het grote, dubbelgeveerde blad verkleurt diepgeel in het najaar. 
Na de bladval heeft de boom een bijzonder, knokig wintersilhouet met een prachtige netvormig gegroefde bast.

Superkrachten: Zeer winterharde soort, bestand tegen droogte, hitte, luchtverontreiniging en strooizout. 

De Westerse netelboom is een heuse krachtpatser: hij kan op alle bodems en in de verharding toegepast 
worden. Een prachtige schaduwboom voor het stedelijk gebied, met een ronde, gesloten kroon, een decoratieve 
bast met kurklijsten en sierlijk hangende twijgen. De soort is bovendien ecologisch waardevol: het is een 
waardplant voor bijen, vlinders, vogels en kleine zoogdieren. 

Superkrachten: Verdraagt luchtverontreiniging, verharding, hitte en sterke wind. Geschikt voor een breed scala 
aan bodemtypes, van voedselarm tot nat of droog en van zuur tot licht basisch. 

Deze Amerikaanse selectie heeft een opgaande, halfopen tot gesloten kroon en een goed doorgaande harttak. 
Door de groeiwijze, de hoge windbestendigheid en het ontbreken van doorns is dit een uitermate goede 
straatboom. De ‘Green Glory’ draagt weinig tot geen vruchten en verkleurt in de herfst prachtig goudgeel.

Superkrachten: Verdraagt droogte, hitte, strooizout, verharding en luchtverontreiniging. Geschikt voor zure, 
neutrale en basische bodems. Is goed windbestendig, heeft geen last van takbreuk.
The Golden Army: Gleditsia triacanthos f. inermis, Gleditsia triacanthos ‘Shademaster’, Gleditsia triacanthos 
‘Skyline’, Gleditsia triacanthos ‘Streetkeeper’

De zwarte tupelo is bodemvaag én verdraagt een hoge grondwaterstand, waardoor hij zowel op de droge, 
rijkere als op de nattere bodems gedijt. De winterhardheid is zeer goed en de soort verdraagt stedelijke 
omstandigheden ook nog eens uitstekend. Logisch dat ook de zwarte tupelo in het rijtje superhelden thuishoort. 
Het is bovendien een sierlijke boom met een van de mooiste herfstverkleuringen.

Superkrachten: Verdraagt droogte, luchtverontreiniging en hitte. Geschikt voor ieder bodemtype. 
Uitstekend windbestendig.
Superman: Nyssa sinensis

Celtis occidentalis

Gleditsia triacanthos ‘Green Glory’

Gymnocladus dioica

Nyssa sylvatica

Van alle Robinia’s is deze cultivar het meest windbestendig, waardoor het een perfecte boom voor straten en 
lanen is. Het is een grote boom, zo’n twintig meter hoog en vijftien meter breed met een mooie, transparante 
kroon. De ‘Sandraudiga’ is een superselectie voor pleinen.

Superkrachten: Verdraagt hitte en droogte, verharding, luchtverontreiniging en strooizout. Toepasbaar op 
bodems met uiteenlopende pH-waardes, van zuur tot basisch.
The Defenders: Robinia pseudoacacia ‘Nyirségí’, Robinia pseudoacacia ‘Semperflorens’, Robinia pseudoacacia  
‘Unifoliola’

Perzisch ijzerhout is een karakteristieke boom die breed uitgroeit. De soort is het mooist in het najaar als het 
blad verkleurt in gele, oranje, rode en zelfs violette tinten. Extra sierwaarde is de rode bloei op het kale hout in 
de late winter. Bij oudere bomen schilfert de bast af in een bijzonder ‘camouflagepatroon’. Een supersoort voor 
stedelijke parken en dakbeplantingen.

Superkrachten: Verdraagt luchtverontreiniging, hitte en droogte. Is goed winterhard.

De wilgeik is bestand tegen tal van stedelijke omstandigheden, en dus bij uitstek een boom voor de toekomst. 
De wilgeik heeft niet het gelobde blad dat zo kenmerkend is voor eiken, maar opvallend lancetvormig blad zoals 
een wilg. In warmere gebieden is de soort groenblijvend, in koudere verliest hij zijn blad.

Superkrachten: Verdraagt sterke wind en matige zeewind, hitte en droogte. Is bestand tegen verharding, een 
hoge pH-waarde van de bodem, tegen strooizout en luchtverontreiniging. Vrij van ziektes en aandoeningen.
Fantastic Four: Quercus alba, Quercus bicolor, Quercus imbricaria, Quercus macrocarpa

Parrotia persica

Quercus phellos

Robinia pseudoacacia ‘Sandraudiaga’

SORTIMENT
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Voor honingbijen en wilde bijen zijn bomen die in juli en augustus bloeien essentieel voor de voedsel-
voorziening. De bijenboom is een kleinere soort, die eind augustus nog vol in bloei staat met grote, 
crèmekleurige tuilen. In het najaar verschijnen prachtige trossen met roodviolette vruchten. De Tetradium 
daniellii is winterhard tot zone 4, tolerant voor zure én basische bodems en verdraagt droogte. Een mooie 
toekomstboom voor parken of een iets beschutte plaats op een daktuin.

Superkrachten: Goed winterhard. Verdraagt droogte. Zeer belangrijke drachtplant voor bijen.

Tetradium daniellii

Hete zomers en koude winters, luchtverontreiniging en strooizout, de doodsbeenderenboom trekt zich er weinig 
van aan. De soort is goed windvast en wortelt voornamelijk in de diepte, waardoor hij zich ook thuis voelt op 
pleinen en in straten in een grote boomspiegel. Het grote, dubbelgeveerde blad verkleurt diepgeel in het najaar. 
Na de bladval heeft de boom een bijzonder, knokig wintersilhouet met een prachtige netvormig gegroefde bast.

Superkrachten: Zeer winterharde soort, bestand tegen droogte, hitte, luchtverontreiniging en strooizout. 

De Westerse netelboom is een heuse krachtpatser: hij kan op alle bodems en in de verharding toegepast 
worden. Een prachtige schaduwboom voor het stedelijk gebied, met een ronde, gesloten kroon, een decoratieve 
bast met kurklijsten en sierlijk hangende twijgen. De soort is bovendien ecologisch waardevol: het is een 
waardplant voor bijen, vlinders, vogels en kleine zoogdieren. 

Superkrachten: Verdraagt luchtverontreiniging, verharding, hitte en sterke wind. Geschikt voor een breed scala 
aan bodemtypes, van voedselarm tot nat of droog en van zuur tot licht basisch. 

Deze Amerikaanse selectie heeft een opgaande, halfopen tot gesloten kroon en een goed doorgaande harttak. 
Door de groeiwijze, de hoge windbestendigheid en het ontbreken van doorns is dit een uitermate goede 
straatboom. De ‘Green Glory’ draagt weinig tot geen vruchten en verkleurt in de herfst prachtig goudgeel.

Superkrachten: Verdraagt droogte, hitte, strooizout, verharding en luchtverontreiniging. Geschikt voor zure, 
neutrale en basische bodems. Is goed windbestendig, heeft geen last van takbreuk.
The Golden Army: Gleditsia triacanthos f. inermis, Gleditsia triacanthos ‘Shademaster’, Gleditsia triacanthos 
‘Skyline’, Gleditsia triacanthos ‘Streetkeeper’

De zwarte tupelo is bodemvaag én verdraagt een hoge grondwaterstand, waardoor hij zowel op de droge, 
rijkere als op de nattere bodems gedijt. De winterhardheid is zeer goed en de soort verdraagt stedelijke 
omstandigheden ook nog eens uitstekend. Logisch dat ook de zwarte tupelo in het rijtje superhelden thuishoort. 
Het is bovendien een sierlijke boom met een van de mooiste herfstverkleuringen.

Superkrachten: Verdraagt droogte, luchtverontreiniging en hitte. Geschikt voor ieder bodemtype. 
Uitstekend windbestendig.
Superman: Nyssa sinensis

Celtis occidentalis

Gleditsia triacanthos ‘Green Glory’

Gymnocladus dioica

Nyssa sylvatica

Van alle Robinia’s is deze cultivar het meest windbestendig, waardoor het een perfecte boom voor straten en 
lanen is. Het is een grote boom, zo’n twintig meter hoog en vijftien meter breed met een mooie, transparante 
kroon. De ‘Sandraudiga’ is een superselectie voor pleinen.

Superkrachten: Verdraagt hitte en droogte, verharding, luchtverontreiniging en strooizout. Toepasbaar op 
bodems met uiteenlopende pH-waardes, van zuur tot basisch.
The Defenders: Robinia pseudoacacia ‘Nyirségí’, Robinia pseudoacacia ‘Semperflorens’, Robinia pseudoacacia  
‘Unifoliola’

Perzisch ijzerhout is een karakteristieke boom die breed uitgroeit. De soort is het mooist in het najaar als het 
blad verkleurt in gele, oranje, rode en zelfs violette tinten. Extra sierwaarde is de rode bloei op het kale hout in 
de late winter. Bij oudere bomen schilfert de bast af in een bijzonder ‘camouflagepatroon’. Een supersoort voor 
stedelijke parken en dakbeplantingen.

Superkrachten: Verdraagt luchtverontreiniging, hitte en droogte. Is goed winterhard.

De wilgeik is bestand tegen tal van stedelijke omstandigheden, en dus bij uitstek een boom voor de toekomst. 
De wilgeik heeft niet het gelobde blad dat zo kenmerkend is voor eiken, maar opvallend lancetvormig blad zoals 
een wilg. In warmere gebieden is de soort groenblijvend, in koudere verliest hij zijn blad.

Superkrachten: Verdraagt sterke wind en matige zeewind, hitte en droogte. Is bestand tegen verharding, een 
hoge pH-waarde van de bodem, tegen strooizout en luchtverontreiniging. Vrij van ziektes en aandoeningen.
Fantastic Four: Quercus alba, Quercus bicolor, Quercus imbricaria, Quercus macrocarpa

Parrotia persica

Quercus phellos

Robinia pseudoacacia ‘Sandraudiaga’
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Meentweg 18 
9756 AN Glimmen 
T: (+31) (0)50 402 85 06 
F: (+31) (0)50 402 85 07 
mail@stedelijkgroen.com 
www.stedelijkgroen.com
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INDUSTRY
PERSONALITY

   Voor al uw rooi- en 
snoeiwerkzaamheden  

 

Kortenhoef 

Tel: 06-21225226

www.robvandenhoek.nl

Markelo: 0547-750 900 

Dedemsvaart: 0523-611 176 

info@boomspecialist.nl 

www.boomspecialist.nl 

Adviseurs voor: Bomen, 
Grootgroen, Flora&Fauna

Van Pallandtlaan 10

6998 AW Laag-Keppel

T: 0314-642 221

info@foreestgroenconsult.nl

www.foreestgroenconsult.nl

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

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

info@boomtotaalzorg.nl
030-6011880

Boomadviesdiensten Heusden
Boomtechnisch onderzoek, VTA, 

Boomeffectanalyse, 

(Picus-) geluidstomografie

T: 06-12330613

info@boomkarwei.nl

Tarzan Boomspecialisten

Snoei & Kap - onderzoek, 

inventarisatie, aanplant, detachering

T: 0297-582994

f@tarzan.eu

www.tarzan.eu

Snoeien, rooien, verplanten
VTA controle,  advies

Treeworker, Tree Technician

T: 0525-653695
M: 06-51061686

info@boomentuintechniek.nl
www.boomentuintechniek.nl

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

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

Boomtechnisch adviseur
European Tree Technician
Harderwijkerstraat 35

3881 ED Putten

T: 0341-370290

M: 06-46206749

info@boomadviesduifhuizen.nl

www.boomadviesduifhuizen.nl

Boomtechnisch onderzoek 
advies & taxatie 

Boeierstraat 10k   
8102 HS Raalte   
T: 0572-364400   
F: 0572-364222
E: info@expedio-arbori.nl   
I: www.expedio-arbori.nl

www.ablboomverzorging.nl 

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

leendert Jan van Santen

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

info@degroenevallei.nl
www.degroenevallei.nl

DE GrOENE VAllEi

Onderzoek, advies, snoei
ETW, ETT

Laan van Mertersem 15
Breda, 076-520 3909
info@B-vier.nl 
www.b-vier.nl
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Een andere groene superheld is de Ulmus ‘Frontier’, een bijzondere Amerikaanse selectie met een unieke 
bordeauxrode herfstverkleuring. De boom heeft een tragere groei dan andere iepen, een goed doorgaande 
harttak en een losse, afstaande kroon, waardoor hij geen last heeft van zuigers en veel minder snoei nodig heeft. 
Een perfecte selectie voor stedelijke omstandigheden. En, niet onbelangrijk: hij is resistent tegen de iepziekte.

Superkrachten: Verdraagt verharding, strooizout, luchtverontreiniging, sterke wind, droogte en hitte. 
Is toepasbaar op ieder bodemtype, van zuur tot basisch. Iepziekte-resistent.
Power Rangers: Ulmus ‘Clusius’, Ulmus ‘Columella’, Ulmus ‘Lobel’

De selectie ‘Örebro’ van de grootbladige linde is een grote, brede boom en is toepasbaar op iedere bodem, 
van droog tot vochtig en van zuur tot neutraal. Een superheld op pleinen en in brede straten. De kroon is 
regelmatig, in de jeugd nog piramidaal, op oudere leeftijd breed eirond. Deze lindeselectie bloeit in juni met 
heerlijk geurende tuilen lichtgele bloemen en wordt dan druk bezocht door bijen.

Superkrachten: Goed winterhard. Verdraagt verharding, droogte en luchtverontreiniging. Belangrijke 
drachtplant voor bijen. In te zetten op ieder bodemtype, van zuur tot basisch.
The Incredible Hulk: Tilia tomentosa ‘Szeleste’

De Japanse schijniep is een sterke boom met een prachtige, breed vaasvormige kroon. De soort groeit goed op 
veel verschillende standplaatsen: van daktuinen tot pleinen en van parken tot industriegebieden. Door de lage 
takaanzet is de boom iets minder geschikt voor toepassing in straten. Daar is de cultivar ‘Green Vase’ beter 
geschikt, dankzij de meer opgaande groeiwijze.

Superkrachten: Verdraagt verharding, sterke wind, strooizout, luchtverontreiniging en droogte. Kan geplant 
worden in zure en neutrale bodems.

Tilia platyphyllos ‘Örebro’

Ulmus ‘Frontier’

Zelkova serrata

Superhelden+

Superhelden+ zijn bomen die verharding verdragen, op voedselarme, droge bodems gedijen en weinig gevoelig zijn voor ziektes en aantastingen. Ze zijn 
bestand tegen luchtvervuiling, vangen fijnstof af, of verhogen de biodiversiteit als drachtplant voor insecten én als voedselbron, schuilplaats en nestgelegenheid 
voor andere dieren. 

Bomen voor biodiversiteit: Celtis australis, Celtis occidentalis, Crataegus laevigata ‘Paul’s Scarlet’, Crataegus x lavalleei ‘Carrierei’, Elaeagnus angustifolia, Prunus 
padus ‘Albertii’, Pyrus communis ‘Beech Hill’, Pyrus communis subsp. caucasica, Quercus petraea ‘Eastcolumn’, Quercus robur ‘Fastigiate Koster’, Sorbus aria ‘Gigantea’, 
Sorbus aria ‘Majestica’, Sorbus discolor, Sorbus intermedia ‘Brouwers’, Sorbus latifolia ‘Atrovirens’, Sorbus x thuringiaca ‘Fastigiata’, Taxus baccata

Fijnstofafvangers: Calocedrus decurrens, Cedrus deodara ‘Karl Fuchs’, Cedrus libani ‘Fastigiata’, Pinus cembra, Pinus peuce, Pinus contorta, Pinus pinea, Pinus jeffreyi, 
Pinus strobus, Pinus nigra subsp. nigra, Pinus sylvestris, Pinus parviflora ‘Glauca’, Taxus baccata, Thuja occidentalis, Thuja plicata

SORTIMENTBe social 
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Een aantal weken terug plaatsten wij op de Boomzorg-website een foto van een boomschijf van een iep uit een van de leslokalen van  

IPC Groene Ruimte, met daarbij de vraag wat deze schijf zo bijzonder maakte. Veel mensen bleken het juiste antwoord te weten en uit deze  

antwoorden hebben wij een winnaar gekozen.

Auteur: Janneke de Wit 

Een bijzondere boom op een  
speciale manier verplant
Winnaar Raad-het-plaatje verplantingstechniek: wat is het goede antwoord?
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Over de techniek
De Newmanframe-verplantingstechniek werd in 
1962 geïntroduceerd gepatenteerd door John 
Newman. Henk van Scherpenzeel, directeur van 
Boomtotaalzorg, geeft toelichting over de  
verplantingstechniek die dit bijzondere plaatje 
heeft opgeleverd: ‘De boom van deze boomschijf  
is verplant door middel van een Newmanframe.  
De boom werd hierbij gefixeerd met een stalen 
pen, die dwars door de boom werd gestoken.  
Deze stalen pen werd bevestigd aan een stalen 
frame, waaraan vervolgens weer de kluit van de 
boom werd bevestigd. 

Als eerste wordt er steeds één meter rondom de 
kluit een sleuf gegraven. Vervolgens worden er 
onder en rondom de kluit nylon banden bevestigd, 
die worden vastgemaakt aan het frame. De ketting 
die bevestigd is aan het frame, trekt het geheel 
samen en zorgt ervoor dat er een hefconstructie 
ontstaat, waarmee de boom eenvoudig opgetild 
kan worden. Nadat de boom verplaatst is, wordt de 
stalen pen eruit gehaald en wordt in het ontstane 
gat een stuk van een essensteel geslagen.’ 

Gebruikelijk
‘Vroeger was deze verplantingstechniek vrij  
gebruikelijk’, vertelt Van Scherpenzeel. ‘Vooral  
voor bomen die in het voorjaar verplant moesten  
worden, vormde deze techniek een goede  
oplossing. Wanneer een boom in het voorjaar 
verplaatst moet worden, is de sapstroom vaak 
al op gang gekomen. Men is dan bang dat de 
schors en de bast, die de sapstroom beschermen, 
door het ophijsen meegetrokken worden. Als 
de strop tijdens het verplanten iets verschuift, 
kan de schors loslaten van het hout en wordt de 
boom ernstig beschadigd of gaat hij zelfs dood. 
Met de Newmanframe-techniek wordt dit voor-
komen. Dankzij het frame worden de stam en de 

kluit stabiel gehouden en worden schors en bast 
beschermd.’ Een bedrijf dat de verplantings- 
methode veel toepaste, is Heidemij Bomendienst, 
waar Van Scherpenzeel zelf in de jaren 70 ook vier 
jaar heeft gewerkt.

Toepassing Newmanframe tegenwoordige tijd
Of de techniek tegenwoordig ook nog voorkomt? 
‘Incidenteel wordt de methode nog steeds wel 
eens gebruikt. BTL Bomendienst, die is voort- 
gekomen uit Heidemij Bomendienst, past de  
techniek nog wel eens toe. Maar het gebeurt wel 
in mindere mate dan vroeger. Het probleem bij de 
methode is dat er toch wel een redelijk groot gat, 
met een diameter van 4 à 5 centimeter, in de boom 
wordt gemaakt voordat deze opgetild kan worden. 
De boom zal hier niet aan doodgaan, maar er 
bestaat wel een kans dat hij door dat gat gaat  
rotten en bijvoorbeeld vroegtijdig afbreekt.  
De methode is minder duurzaam dan andere 
methodes; daardoor is hij nu minder populair.’ 

Waarom is de iep op de foto zo bijzonder?
De specifieke iep op de foto stond aan de 
Middelstegracht in Leiden en is daarna binnen 
Leiden verplaatst. Volgens Van Scherpenzeel was 
het niet zomaar een iep, maar een bijzondere 
boom. ‘Opmerkelijk aan deze boom is dat hij na  
de verplaatsing beter is gaan groeien. De boom 
had eerste smalle jaarringen, wat erop duidt dat  
de groei niet optimaal was. Na verplanting kreeg 
hij bredere ringen. De boom heeft er nog vele jaren 
gestaan, maar is uiteindelijk door de iepenziekte 
doodgegaan.’

ACHTERGROND2 min. leestijd

Aanbrengen Newman frame Meppel

Henk van Scherpenzeel

Van de 40 antwoorden die wij mochten ontvangen, hebben wij degene met het meest uitgebreide 
juiste antwoord als winnaar gekozen. Dit antwoord was afkomstig van Harald Smit, eigenaar van  
het bedrijf Innlandet trepleie uit Noorwegen en daar ook woonachtig. Op zijn verzoek zal de  
ARS-snoeischaar naar zijn ouders in Warnsveld gestuurd worden. Smit wist te vertellen dat er op  
de foto sprake is van een verplanting via de Newmanframe-techniek. Het stokje dat is te zien, is een 
essensteel die na het verplanten in de stam is geslagen. Dit is gedaan om het geboorde gat dat voor 
het hijsen is gemaakt, op te vullen. Zo zijn de wortelkluit en de stam vergrendeld en stabiel  
gehouden. 

‘Vroeger was deze 

verplantingstechniek 

vrij gebruikelijk’
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Kennisplatform CROW heeft zijn Richtlijn Boomveiligheidsregistratie onlangs uitgebreid met een zogenaamd ‘uitwisselingsformaat’. Zoals de naam  

al doet vermoeden, gaat het om een richtlijn voor het uitwisselen van controlegegevens. Het doel is de registratie en uitwisseling van gegevens  

uniform en meer gestroomlijnd te laten verlopen. 

Auteur: Kelly Kuenen

Nieuw in bomenland: 
Uitwisselingsformat 
boomveiligheidsgegevens
Met het standaard-uitwisselingsformaat voor boomveiligheidscontroles  
worden gegevens uniform vastgelegd en gedeeld 
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ACHTERGROND2 min. leestijd

Het behoeft eigenlijk amper uitleg in dit vakblad, 
maar we geven toch maar een korte introductie. 
Boomeigenaren in Nederland zijn verplicht om 
zorg te dragen voor hun bomen en ervoor te  
zorgen dat ze bijvoorbeeld geen overlast veroor-
zaken of een gevaar vormen voor de omgeving. 
Dat betekent dat gemeenten hun bomen moeten 
controleren en hun bevindingen moeten  
rapporteren. De Richtlijn oomveiligheids- 
registratie (BVR) vormt een handreiking voor dit 
‘risico-management’ van bomen. 

De Richtlijn BVR vertelt het inhoudelijke ‘hoe en 
wat’ van de boomcontroles. Richtlijnen voor de 
digitale gegevensbestanden van de bevindingen 
ontbraken tot nu toe. Op basis van de BVR heeft 
CROW daarom het zogenaamde standaard- 
uitwisselingsformaat voor boomveiligheids- 
controles (SUF-BVC) vastgesteld. Dit format moet 
zorgen voor de standaardisering van boom-
beheer- en inspectiesoftware, waardoor controle-
gegevens foutloos worden geïmporteerd en  
geëxporteerd. Het SUF-BVC bevat een beschrijving  
van de opbouw van het gegevensuitwisselings-
bestand voor de boomveiligheidscontrole. 
Gemeenten, provincies en andere boomeigenaren 
zijn zo verzekerd van zorgvuldige gegevensopslag 
en efficiënte uitwisseling. 

Snelle en foutloze uitwisseling
‘Je moet je voorstellen dat boominspecteurs het 
veld ingaan en bij een boom hun bevindingen 
noteren. Als de gemeente vervolgens vraagt deze 
gegevens over te brengen naar een gemeentelijk 
bomenbestand, dan kost dat in veel gevallen niet 
alleen extra tijd, maar wordt ook de kans op fouten 
of het verlies van gegevens groter’, vertelt Ceciel 
van Iperen, projectmanager bij CROW. ‘Een ander 
nadeel is dat gemeenten moeilijk kunnen wisselen 
van softwareleverancier of inspectiebedrijf, omdat 
daar veel werk mee gemoeid is.’ 

Met het SUF-BVC kunnen softwareleveranciers hun 
software standaardiseren, zodat gegevens fout-
loos kunnen worden ingelezen en uitgewisseld. 
‘Je moet je daarbij voorstellen dat in het SUF staat 
aangegeven hoe een bepaald gegevensveld moet 
heten en hoeveel tekens het mag bevatten.’ 
 Het format moet zo voor uniformiteit in de 
notering zorgen. ‘Een mooi voorbeeld hiervan is 
boomhoogtes. In theorie zou je hier een getal voor 
kunnen kiezen dat overeenkomt met de werkelijke 
hoogte, maar in de praktijk wordt vaak gewerkt 
met hoogtecategorieën. Als je afspreekt om boom-
hoogtes in categorieën en op een vastgestelde 
wijze te noteren in het systeem, dan kun je de 
gegevens gemakkelijk uitwisselen.’ 

Het format is in samenwerking met een werkgroep 
van softwareontwikkelaars vertaald in een data- 
model. Dit is gebeurd op een manier die ver-
glijkbaar is met die voor visuele weginspecties, 
waarvoor al langere tijd een uitwisselingsformat 
in gebruik is. In de Standaard RAW Bepalingen 
zijn alle relevante onderdelen afgestemd op de 
Richtlijn Boomveiligheidsregistratie, zodat bes-
tekschrijvers de controles op de juiste manier in 
boom- en integrale bestekken kunnen opnemen. 

IPC Groene Ruimte & Groenkeur
Boomveiligheidscontroleurs in Nederland moeten 
opgeleid worden volgens de richtlijn van CROW. 
De examenstandaard voor de functie boomveilig-
heidscontroleur is daarom door IPC Groen Ruimte 
en Groenkeur aangepast aan de richtlijn. Hiermee 
is er voor boomcontroleurs en hun opdrachtgevers 
volledige duidelijkheid over de eisen.

Het standaard-uitwisselingsformaat BVC behoort 
tot de Richtlijn Boomveiligheid en maakt deel uit 
van de Kennismodule Bomen van CROW.

Ceciel van Iperen

‘Een voordeel is ook dat 

gemeenten gemakkelijker 

kunnen wisselen 

van softwareleverancier 

of inspectiebedrijf’
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Crataegus: aan de ene kant is het de drager van 
een schitterende bloemenzee en een enorme 
pracht van vruchten, waarmee nuttige insecten 
en vogels zich kunnen voeden. Aan de andere 

kant zijn er het veelal slechte wortelstelsel en de 
enorme hoeveelheid vervelende insecten die de 
vertegenwoordigers van dit geslacht veelvuldig 
bezoeken: bladluizen, bloedluizen, rupsen van de 

bastaardsatijnvlinder, spinselmotten, perenpracht-
kevers, ringelrupsen, spint, zwarte luis, meeldauw, 
loodglans en de meest vervelende: het nare en 
dodelijke bacterievuur (Erwinia amylovora). Deze 

Het geslacht Crataegus (deel 1)
Crataegus laevigata 'Crimson Cloud'

‘Elk voordeel heeft zijn nadeel.’ Deze gevleugelde uitspraak van een grootmeester, niet in de botanie maar in de voetballerij, geldt ook voor het mei-

doorngeslacht, de hoofdpersoon in dit deel van het feuilleton met veel interessante informatie over dit grote geslacht, de soorten, kruisingen en cv’s, 

naast allerlei wetenswaardigheden over kenmerken, bloemopbouw etc. Vandaar dat uw scriba gekozen heeft dit geslacht in twee delen aan u voor te 

stellen om enerzijds de redactie van dit vakblad tegemoet te komen met een ‘acceptabel’ verhaal qua grootte; anderzijds om u, waarde lezers, niet in 

één keer te zwaar te belasten met een geslacht uit de Rosaceaeën.

Auteur: Jan P. Mauritz, VRT
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narigheden komen niet allemaal tegelijk, en ze 
komen ook niet bij alle species voor; de gevoelig-
heid verschilt per makker, maar toch.
Een aantal van u, geachte en vooral trouwe lezers 
van dit feuilleton zitten al te wachten op een door 
uw scriba, inmiddels beruchte en veel geciteerde 
uitspraak (‘Opstoken die rotzooi! Rosaceaeën, dat 
zijn geen bomen, weg ermee!’). En dat geldt nog 
steeds voor een groot aantal species, ook binnen 
het geslacht Crataegus.
Een groot voordeel van die insectenaantasting 
is dat de bomen en struiken veelvuldig voedsel 
leveren aan vogels, naast de overheerlijke bessen, 
die ook door de mens in allerlei vormen genuttigd 
kunnen worden en worden gebruikt voor de berei-
ding van medicijnen.

Binnen de systematische indeling van het Regnum 
Vegetabile – het Plantenrijk – behoort het geslacht 
Crataegus tot de orde van de Rosales en daarbin-
nen tot de familie van de Rosaceae, de rozenfami-
lie. Deze grote familie, met meer dan 8000 species 
(individuen) en ongeveer 140 geslachten, is op 
basis van de vruchten onderverdeeld in een viertal 
onderfamilies, te weten: Rosoideae, Spiraeoideae, 
Amygdaloideae of Prunoideae en Maloideae of 
Pomoideae. Tot deze laatste onderfamilie behoort 
het geslacht Crataegus, in de volksmond meidoorn 
genoemd. Het geslacht Crataegus is enorm groot 
wat betreft soortenrijkdom en cv’s. Er zijn honder-
den soorten, waarvan er ca. 500 beschreven zijn. 
Veel soorten komen van nature voor in Noord-
Amerika en ongeveer 90 soorten in Europa en 
Noord-Afrika. Klein-Azië en het Verre Oosten zijn 
ook met heel wat soorten vertegenwoordigd bin-
nen dit grote geslacht. Tel daarbij op de hybriden 
of kruisingen, de var’s en de tientallen cv’s, en je 
heb een omvang van bijna 1000 species. Hierbij 
dient wel opgemerkt te worden dat er vaak heel 
kleine verschillen zijn tussen de soorten. De vraag 
lijkt gerechtvaardigd of dit wel allemaal eigen-
standige soorten zijn. Vier soorten Crataegi zijn in 
Nederland inheems.

Dit deel van het feuilleton gaat dus over een 
beperkt deel van dit geslacht, en wel de makkers 
die op hoogstam gekweekt worden. Het overgrote 
deel van de meidoornclan bestaat van nature uit 
kleine tot heel grote struiken of meerstammige 
bomen met een enorme variatie aan kroonvormen. 
Er zijn meer opgaande species, die vervolgens ook 
op een onderstam veredeld kunnen worden tot 
hoogstam, ronde en ovale makkers, zelfs treurvor-
men, en alle kroonvormen die daartussenin zitten. 

Meidoorns, zowel de vruchten als de bomen zelf, 

werden al meer dan 3.000 jaar voor Christus in 
het wild verzameld of op de locatie gezaaid en 
gebruikt als sierbomen. Dit vond allemaal plaats in 
het Verre Oosten, in China en Mantsjoerije, waar al 
ver voor de jaartelling bomen en planten veredeld 
werden. Ja, waarde lezers, sierbomen veredelen, u 
leest het goed. Toen onze voorvaderen in Europa, 
gekleed in berenvellen, elkaar nog met knuppels 
de hersens insloegen, waren de Chinezen al sierbo-
men aan het veredelen. 

Deze meidoorns zijn, net als species van Malus en 
Pyrus, vandaaruit langs en via de Grote Zijderoute 
verspreid, want ook de genencentra van deze 
Rosaceaeën liggen verspreid in de omgeving van 
de zogenaamde. Noordelijke Route. In Centraal-
Azië komen meer dan 25 meidoornsoorten voor in 
allerlei vormen. 

De Noord-Amerikaanse species zijn verspreid 
over Europa via de reeds bekende wegen van 
bomenzoekers voor kwekers als Veitch & Sons en 
botanische tuinen als Kew Gardens. In Nederland 
komen, zoals al eerder gemeld, vier meidoorns van 
nature voor: de eenstijlige meidoorn: Crataegus 
monogyna, de tweestijlige: Crataegus laevigata, 
de bastaard van die twee: Crataegus x media, en 
de vierde soort: de koraalmeidoorn, Crataegus rhi-
pidophylla. Deze laatste is een zeldzame struik, die 
vrijwel alleen voorkomt in het oostelijke rivieren-
gebied in Nederland. Het is echt een struik en hij 
wordt in dit deel van het feuilleton verder niet aan 
u voorgesteld.

Kenmerken
De geslachtsnaam Crataegus is afgeleid van het 
Griekse krata (kop) en aix (geit). Samengevoegd 
wordt dat ‘geitenkop’. Een andere versie luidt dat de 
naam afgeleid is van het woord kratos, wat ‘kracht’ 
of ‘sterkte’ betekent. Beide versies slaan waarschijn-
lijk op het harde en sterke hout van deze makkers. 
‘Het zal u niet verbazen dat uw scriba gelooft in de 
eerste naamsverklaring, want …..(sensura Heinsii!)’.  
Meidoorns zijn bladverliezende, kleine tot middel-
grote struiken, meerstammige en ook middelgrote 
solitaire bomen. De meeste exemplaren worden 
dan 6 tot 8 tot maximaal 11-12 meter hoog, meest-
al met een breed piramidale, ronde of ovaalronde 
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Crataegus crus-galli bloeiwijze en blad.
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afgeplatte kroon of een schermvormige, vrij dichte 
en grillige kroon. Afhankelijk van de soort zijn de 
species weinig tot zwaar bewapend met scherpe 
doorns van verschillende lengten op alle takken. 
Al eeuwen worden deze meidoorns door de mens 
benut als heggen of haagplanten. Volgroeide mei-
doornhagen vormden een ondoordringbare bar-
rière rondom dorpen, weiden en akkers, om deze 
tegen indringers en vijanden te beschermen. Langs 
de rivier de Maas vindt jaarlijks het kampioenschap 
Maasheggenvlechten plaats. Verschillende teams, 
ook uit België, Frankrijk en Engeland, strijden in 

teamverband om de Gouden Hiep, door met 
bepaalde technieken de heggen zo goed en mooi 
mogelijk te vlechten. Een prachtig feest om het 
eeuwenoude vakmanschap in stand te houden.  
Even een zijsprong. Planten kunnen zich wapenen 
door het dragen van doorns en stekels. Deze bewa-
pening draagt bij aan de instandhouding van de 
species door het tegengaan of verminderen van 
vraat door insecten, dieren en de mens. Botanisch 
gezien bestaan er doorns en stekels. Een stekel, 
zoals bij de braam, is een kegelvormig uitgroeisel 
van de opperhuid en is niet verbonden met het 
inwendige stelsel en systeem van de stengel of tak. 
Een doorn zit in de plaats van een blad of een 
tak of is het verlengde van een tak. We spre-
ken dan over bladdoorns en takdoorns. Een 
doorn is wel verbonden met het inwendige vaat-
stelsel van de tak of twijg. Daardoor bevat een 
doorn altijd vasculair weefsel om de sapstroom te 
verdelen.
Zowel de bladdoorn als de takdoorn kan vlijm-
scherp zijn en je kunt je er vreselijk aan verwon-
den. Een bijkomend ‘voordeel’ van de takdoorn 
is dat het bloedscherpe puntje vaak afbreekt in 
de wond en binnen no time gaat zweren. Twee 
keer ‘genieten’ voor dezelfde prijs! Een bladdoorn 
onderscheidt zich van een takdoorn door de 
aanwezigheid van een okselknop. Het geslacht 
Crataegus heeft dus takdoorns en onder meer het 

geslacht Berberis heeft bladdoorns. De lezers onder 
u die in het verre verleden tijdens hun studie stage 
gelopen hebben op een boomkwekerij, zullen 
zich absoluut en met veel ‘genoegen’ de enorme 
driedelige bladdoorns van de Berberis x media 
‘Parkjuweel’ herinneren tijdens het onkruid wieden 
tussen deze hufters op de akker of nog erger, tij-
dens het rooien en ingazen van de kluiten; ‘weet u 
nog? Genieten hé….!!’ En nu snel weer terug naar de 
meidoorns vóór ik gedonder krijg met opperhoofd 
Hein!

Hoogstam meidoorns – en daar gaat dit deel van 
het feuilleton over – hebben verschillende kroon-
vormen, van opgaand en smal piramidaal via ovaal 
eirond tot afgeplat rond en vaasvormig, maar ook 
schermvormig, en alle tussenvormen. Bij de meeste 
species verschilt de jeugdvorm behoorlijk van de 
volwassen status, maar de kronen zijn vrijwel altijd 
vrij gedrongen, compact, met heel veel takken en 
twijgen, en dan die doorns, al die doorns!
De schors op de stam en op de takken van de 
meeste makkers is in de jeugdfase grijs of groenig 
grijs van kleur, vrij glad, met onregelmatige ruwere 
schorsrilletjes of verticale scheurtjes. Op oudere 
leeftijd verkleurt hij naar grijsbruin tot vaal rood-
bruin, en afhankelijk van de soort is hij licht afschil-
ferend in plaatjes, verticale lange grillige schors-
plaatjes of schorsstroken. Bij deze groeischeuren 

Crataegus crus-galli schitterend in bloei Crataegus flabellata blad en jonge vruchten

Twee keer ‘genieten’ 

voor dezelfde prijs!
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wordt het oranjekleurige cambium zichtbaar als 
een prachtig lijnenspel.
De takdoorns zijn, afhankelijk van de soort, beperkt 
tot massaal aanwezig, meestal 1,5 tot 4,5 cm lang 
of langer. De species C. macracantha doet zijn 
soortnaam eer aan en draagt takdoorns van 7-8 cm 
tot zelfs 11 cm lengte.
Het verspreid staande breed ovale tot elliptischvor-
mige blad van de meidoorn is meestal enkelvou-
dig, veerlobbig, veerspletig of vrijwel gaafrandig 
en loopt heel vroeg uit. Het blad is, afhankelijk van 
de soort, meestal donkergroen van kleur en wel, 
niet of half glanzend.
 
Alle meidoorns hebben een verspreid staande 
bladstand met enkelvoudige driehoekige blade-
ren met een gladde, fijn of grof gezaagde of diep 
ingesneden, gelobde, veerlobbige of veerspletige 
bladrand. Het blad verschilt nogal, van klein tot 
middelgroot, en qua vorm van ovaal tot breed 
ovaal, vrijwel rond tot ellipsvormig of smal lancet-
vormig, ruitvormig, eirond of nog anders. Het blad 
is vaak voorzien van twee steunblaadjes, heeft een 
breed pallet van groene kleuren, de meeste dof tot 
licht glanzend, maar er zijn ook species met don-
kergroene of lichtergroene tot glanzende bladeren 
binnen het geslacht te vinden. De herfsttooi is van 
lichtoranje-geel tot zeer fraai rood of dieprood 
verkeurend.

De bloeiwijze is eenhuizig met tweeslachtige bloe-
men, die verschijnen in mei-juni, en is in de meeste 
gevallen indrukwekkend tot zeer indrukwekkend. 
Wat een enorme rijkdom aan bloemen, tijdens of 
net na de bladzetting. De bloemen zijn meestal 
helder zuiverwit tot crèmewit, of rozerood tot rood, 
soms ook verbloeiend van roomwit naar lichtroze. 
De bloemen zijn enkelvoudig of gevuld, in tuilen, 
bundels of trossen, en elke bloem heeft vijf ronde 
tot ovale en komvormige petalen, die elkaar wat 
overlappen. Meestal zijn er ca. 20 meeldraden 
aanwezig met rode of roodbruine helmknoppen. 
De vrucht is een vlezige steenvrucht. Binnen het 
geslacht zijn deze vruchten zeer verschillend van 
grootte en kleur: zwart, geel, oranje, rood of don-
kerblauw. Voor elk wat wils. 
De verschillende onderdelen van de meidoorn bie-
den nogal wat gebruiks mogelijkheden. Blaadjes 
en bloemknoppen kunnen worden verwerkt in 
allerlei gerechten en er kan thee van worden 
getrokken, ‘Ja, ja .. heel goed, meidoornthee’  Die 
werkt onder meer cholesterolverlagend en bloed-
zuiverend. De bessen bevatten de stof rutine, ook 
wel rutoside of sophorine genoemd. Dat is een 
flavonoïde glycoside, een stofje dat goed is voor 
de bloedsomloop en het hart. een organi……‘Ja 
hoor, daar gaat ‘ie weer, die idioot. Héé Hein stop die 
JP eens, die dwaas slaat weer op hol ! Terug naar de 
meidoorn JP, nu ! buldert het opperhoofd.
Oké, oké…, maar eh.. het is een stofje dat goed 
is voor de bloedsomloop en je hart, Hein, moet je 
misschien eens……? Het vermindert namelijk de 
klontering van het bloed, is een sterke antioxydant, 
remt ontstekingen en herstelt blauwe plekken. 
Naast de medicinale werking zijn meidoornbessen 
ook smakelijk en worden ze onder andere verwerkt 
in jam, gelei, siroop en vruchtensappen. 
Het harde en ook zeer fraaie hout, vaak oranje tot 
roodachtig van kleur, wordt gebruikt voor draai- en 
snijwerk, beelden, sier- en gebruiksvoorwerpen en 
wandelstokken. De leiders van de Kelten hadden 
een staf van meidoornhout als symbool van hun 
macht en waardigheid. 

Het sortiment
Het geslacht Crataegus kent zoals gezegd hon-
derden soorten, kruisingen, var’s en andere 
verschijningsvormen. Het overgrote deel, ruim 
90 %, is struikvormig; deze struiken worden veel 
toegepast als hagen. Meidoorns verdragen snoei 
zeer goed en kunnen prima door middel van snoei 
op een gewenste hoogte gehouden worden. 
Tegenwoordig is dat veelal mechanische snoei met 
behulp van mechanische of hydraulische knippers. 
Van de boomvormende species zijn dat er veel 

minder. In dit deel van het feuilleton stel ik een 
aantal van deze boomvormers aan u voor, waarvan 
ik vind dat deze (hernieuwde) kennismaking enig 
nut heeft om de toepassing van deze makkers of 
de teelt ervan in de boomkwekerij uit te breiden. 
In alfabetische volgorde, zoals u van uw scriba 
gewend bent.

Crataegus chlorosarca
Het natuurlijke verspreidingsgebied van deze 
– onterecht – onbekende species is gelegen in 
Mantsjoerije, het noordoostelijk deel van China, 
waar de boom ca. 10 meter hoog wordt. De boom 
is rond 1870 in Europa in cultuur gebracht; dader 
onbekend! In cultuur groeit de boom tot een 
maximale hoogte van ca. 7 meter met een geslo-
ten, zuilvormige tot smal piramidale kroon en een 
goede centrale doorgaande stam, die ook wel 
hoofdtak, harttak of central leader genoemd wordt. 
De takken en de bijzondere, glimmend roodbruine 
twijgen dragen slechts sporadisch doornen. Het 
donkergroene blad is breed ovaal van vorm met 
zeven tot elf lobben en een onregelmatig gezaag-
de bladrand. De baldonderzijde is lichtgroen. De 
bloemen staan in tuilen, zijn crèmewit en goed 
herkenbaar door de rode kelkslippen en rode 
helmhokjes boven aan de meeldraden. Na de bloei 
volgen de zeer spaarzame ronde, zwarte vruchten 
met een doorsnede van ca. 1 cm. Deze gezonde en 
goed groeiende boom is binnen de Crataegus-clan 
de smalste species. Het is echt onbegrijpelijk waar-
om deze boom niet of nauwelijks op boomkweke-
rijen in Nederland en daarbuiten te vinden is. Het is 
een prima boom, die ook in verharding gedijt, wel-
iswaar in een goed geprepareerd plantgat, maar 
toch. Het wortelgestel is goed en sterk genoeg om 
niet scheef te waaien, zoals bij vele neven en nich-
ten wel het geval is, en de zeer smalle habitus voor 
in smalle straatprofielen of kleine tuinen vergroot 
de gebruiksmogelijkheden. 

Crataegus coccinea 
De Duitse botanicus en voormalig directeur van 
de Botanische Garten in Dortmund, schrijver 
van onder andere ‘Handbuch der Laubgehölze’, 
G. Krüssmann, stelt in genoemd boekwerk dat 
de grootmeester Linnaeus zelf op basis van her-
bariummateriaal tot de uitspraak kwam dat het 
niet één, maar twee soorten betreft, namelijk 
Crataegus intricata en Crataegus pedicellata. Over 
deze laatste gaat deze alinea. Charles Sparque 
Sargent (1841-1927), een groot botanicus en onder 
meer stichter en eerste directeur van het Arnold 
Arboretum in Boston, bevestigt deze naamgeving 
en de var. ellwangeriana ervan, gevonden en in 
cultuur gebracht door Georg Ellwanger, directeur 

Tweestijlige meidoorn



30 3 - 2016

van de Mount Hope Nursery in Rochester (VS). De 
Nederlandse dendroloog dr. B.K. Boom stelt in zijn 
boekwerk ‘Nederlandse Dendrologie’ dat de naam-
geving Crataegus ellwangeriana moet zijn. 
In de laatste ‘Namenlijst van Houtige Gewassen 
2016-2020’ stelt taxonoom ir. Marco Hoffman dat 
de correcte naamgeving volgens de laatste versie 
van APG III moet zijn Crataegus coccinea var. ell-
wangeriana. ‘Dus vrienden…Gloeiende, gloeiende 
… waar is m’n buks, óf schiet mij maar lek, óf volg 
mij in de leer van de oude meesters en benoem 
deze species zoals het vastgelegd is: dat de eerste 
naamgeving altijd leidend en bepalend is voor de 
toekomst. Het is dus Crataegus pedicellata, en die 
komt volgens het alfabet later op het podium. 

Crataegus crus-galli
Het natuurlijke verspreidingsgebied van deze soort 
ligt in de oostelijke staten van Noord-Amerika, 
waar deze bomen veelvuldig voorkomen in de 
struwelen en bosranden van de grote gemengde 
loofhoutbossen, en als solitaire groepen in de 
grote weidegebieden. Het is een middelgrote 
boom met een brede, grillige kroon, daar tot 12 
meter hoog, hier in Europa tot een meter of 9. In 
de VS wordt deze species voornamelijk gebruikt 
voor grote hagen en als natuurlijke afscheiding; 
hier in Europa wordt hij voornamelijk als hoogstam 
gekweekt.

De kroon bestaat uit zeer dichte en breed sprei-
dende takken, die vrijwel horizontaal uit de stam 
groeien. De boom draagt enorme bruinrode, rech-
te tot licht gekromde doorns, tot wel 8 cm lang, 
aan takken en twijgen; soms is zelfs de stam bezet 
met deze zware doorns. Een zeer aimabele makker! 
De stamschors is in de jeugdfase zilvergrijs en later 
roodbruin gegroefd; op nog oudere leeftijd heeft 
hij grove schorsplaten. Het blad is langwerpig spa-
telvormig tot eirond, 5 tot 8 cm lang, leerachtig en 
glimmend groen met een fijn gezaagde bladrand. 
De makker heeft een schitterende oranjerode tot 
middelrode herfstverkleuring. De bloemen zijn wit 
van kleur, staan in tuilen en verschijnen in mei-juni. 
De vruchten, met een diameter van 1 cm, zijn rood 
van kleur en blijven lang aan de boom hangen. 
Vanwege zijn vrijwel horizontale takstand vraagt 
de boom een breed profiel, maar het is wel een 
goede en sterke boom die goed toepasbaar is. 
De soort kent twee cv’s, te weten ‘Pyracanthifolia’ 
en ‘Salicifolia’. De meesten van u (ik hoop u alle-
maal) weten dat een samenstelling met ‘folia’ 
vertaald wordt met ‘het blad van’. In bovenstaande 
cv-benamingen dus: blad gelijkend op dat van 
Pyracantha, vuurdoorn, en met blad van Salix, wilg. 
De laatstgenoemde is iets meer in cultuur; vandaar 
dat hij op dit podium verschijnt.

Crataegus crus-galli ‘Salicifolia’ 
Deze species is vrijwel gelijk aan de soort, met 
als duidelijk afwijkend kenmerk de smalle, lange 
ellipsvormige bladeren, tot wel 20 cm lang en met 
een bladsteel van 4 cm. Duidelijk afwijkend dus 
van de soort, en ondanks alle overeenkomsten lijkt 
deze boom door de sterk afwijkende bladeren veel 
slanker en sierlijker. Hoewel Crataegus crus-galli en 
zijn cv’s weinig gevoelig zijn voor bacterievuur en 
het leerachtige blad voor veel zuigende insecten 
toch een brug te ver is, wordt deze boom nauwe-
lijks gekweekt, helaas.
Dus, dames en heren boomkwekers: in de teelt 
brengen, en dames en heren boombeheerders: 
vragen naar deze species.

Even een statement van uw scriba er tussendoor: 
Het is een beetje over met altijd en overal maar die 
‘Chantecleers’, ‘Worplesdonnen’ en ‘roburs’, als er 
bomen geplant moeten worden. Er is zo veel meer 
aanbod en zo veel meer mogelijk in ons bomen-
land; benut dat!

Crataegus flabellata
Deze kleine Noord-Amerikaanse meidoorn komt 
van nature voor in de oostelijke staten en in oos-
telijk Canada, ongeveer tot aan de oevers van de 
grote meren, op de grens van de VS en Canada. 
In cultuur komt hij meestal voor als meerstammig 

Crataegus crus-galli bloemtuilen en doorns Crataegus bloem met bezoek.
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boompje; af en toe is het een hoogstam tot 6-7 
meter. De boom groeit langzaam en heeft een wat 
grillige onregelmatige kroon, die op latere leeftijd 
afgeplat rond wordt. Het blad van deze boom 
is breed eivormig, 4 tot 6 cm lang en 2 tot 5 cm 
breed, met een getande en onregelmatig gezaag-
de bladrand vanaf minimaal een derde deel van de 
bladrand vanaf de bladsteel. Het blad is middel-
groen, zwak glanzend en aan de onderzijde lichter. 
De boom heeft een gemiddelde bewapening van 
takdoorns, die 2,5 tot 6 cm lang zijn en roodbruinig 
van kleur. De bloeiwijze is wit, de bloemen staan 
in tuilen, de vruchten zijn karmijnrood van kleur 
en laat rijpend, en dan zeker smakelijk! Ook deze 
species is zeer beperkt in cultuur.

Crataegus x grignonensis
Deze bastaard komt van oorsprong uit Frankrijk, 
waar de species in 1871 ontstaan is uit een kruising 
van Crataegus crus-galli x Crataegus pubescens. 
Het is een kleine boom, 6 tot 7 meter hoog, met 
een brede vaasvormige en dichte kroon. De boom 
draagt vrijwel geen doorns. De stamschors is 
vrijwel hetzelfde als die van vader crus-galli en 
de twijgen zijn grijsbruin à la mama. Het blad is 
middelgroot, ovaal tot eirond, heeft twee tot vier 
diepe lobben en is leerachtig. De bladkleur is don-
kergroen met een lichtere onderzijde en glanzend; 
het blad blijft tot diep in de winter aan de boom 

hangen. De bloeiwijze is zoals bij alle meidoorns 
overdadig, in tuilen, wit van kleur; de 1,5 cm dikke 
vruchten zijn rond en roodbruin van kleur. De 
vruchtdracht is overvloedig en de vruchten blijven 
tot ver in december hangen. Een nadeel van deze 
species is een zwak wortelgestel, waardoor de 
boom een goede externe verankering vraagt op 
winderige standplaatsen. Ook de herkomst van 
het uitgangsmateriaal van deze boom is daarvoor 
bepalend. Nabouw (afstammelingen) van de moe-
derbomen van het NAKB-proefstation Boom en 
Vrucht in Opheusden (inmiddels opgeheven) leve-
ren veel minder problemen op.

Crataegus laevigata
De Nederlandse naam van deze inheemse species 
is tweestijlige meidoorn. Een andere autochtone 
makker is de eenstijlige meidoorn. Hoe zit dat nou 
JP, wat is dat nou ook al weer met soortnamen als 
monogyna, oxyacantha, laevigata, media etc., en 
wat zijn de verschillen? Hoor ik op de achtergrond 
zachtjes mompelen. 
Voor de oudere garde onder u, die de opleiding in 
de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw afgesloten 
heeft, is het mogelijk even opfrissen, denk ik. Voor 
de jongere garde van de 21ste eeuw, die geen 
plantenkennis meer hoefde te volgen op de tuin-
bouwschool of anders genaamde opleiding, en 
ook nauwelijks biologie in het pakket had, omdat 

je volgens de docenten van deze instituten ‘toch 
alles op internet kunt vinden’: ‘Bullshit vrienden, 
en uw schrijver heeft zich er al zo vaak vreselijk over 
opgewonden maar het helpt niet…Gloeiende, gloei-
ende….!!’ 

Snel terug naar het feuilleton. Tweestijlig en een-
stijlig heeft alles te maken met de bloemopbouw. 
Bij zorgvuldig onderzoek van een bloem herken je 
verschillende onderdelen van die bloem. Bij een 
perfecte en zeer eenvoudige tweeslachtige bloem, 
met zowel manlijke als vrouwelijke geslachtsorga-
nen, zijn daar: de bloemstengel, de bloembodem, 
het bloemdek, bestaande uit kelkbladeren en 
kroonbladeren, de meeldraden en een of meer 
stampers en het vruchtbeginsel.

Al deze onderdelen zijn vertalingen van de Latijnse 
benamingen, maar het gaat mogelijk wat ver om 
deze aan bovenstaande onderdelen te knopen. 
Het is wel heel handig als je die plantentermino-
logie beheerst, hoor. Een Japanse professor in de 
botanie begrijpt er helemaal niets van als je heel 
enthousiast over ‘het vruchtbeginsel’ aan het deli-
bereren bent. 

Het vrouwelijke geslachtsdeel van de bloem is de 
stamper. Deze stamper bestaat uit drie onderdelen: 
het vruchtbeginsel onderaan, de stempel aan de 

SORTIMENT

Crataegus crus-galli bloemtuilen en doorns Crataegus laevigata bloem met tweestijlen.
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bovenzijde en daartussenin de buis of stijl. Voilà, 
daar is die dan. De ene species heeft één stijl (soms 
twee) en de andere heeft er twee (soms een). 
Gelukkig zijn er nog meer morfologische verschil-
len zichtbaar tussen deze twee meidoornmakkers.
De soortnaam monogyna van de eenstijlige mei-
doorn komt van mono (één, enkel) en gyna (vrou-
welijk), dus letterlijk één vrouwelijk orgaan. De 
soortnaam van de andere species, de tweestijlige 
meidoorn, is laevigata; dat betekent gladgemaakt 
en slaat totaal niet op de geslachtsorganen van 
de makker. De oude soortnaam of het synoniem 
van deze tweestijlige makker is oxyacantha (met 
scherpe doorns) en heeft dus ook niets met de 
eenstijligheid te maken. 

De tweestijlige meidoorn heeft zijn natuurlijke 
verspreidingsgebied uitsluitend in Europa, met 
uitzondering van Spanje, Portugal, het westelijk 
deel van Engeland, Ierland, Noorwegen, Finland 
en het grootste deel van Zweden. De boom is wel 
inheems in de Baltische staten Estland, Letland en 
Litouwen.

De soort vormt een grote struik of meerstammige 
kleine boom met een grillige, ronde kroon. De  
species wordt 5 tot 7 meter hoog, ook als er 
een hoogstamlaan-, -straat- of -parkboom van 
gekweekt wordt. In de meest zuivere vorm is de 
stamschors eerst grijs getint en later bruinig tot 
roodbruin. De takken en twijgen zijn bewapend 
met betrekkelijk kleine doorns van 2,5 tot 4 cm 

lengte. De bladeren zijn breed, omgekeerd eirond 
en 3 tot 6 cm lang, met vijf diepgaande lobben, 
meer lobbig dan C. monogyna, maar minder diep, 
met een enigszins stomp gezaagde bladrand. De 
soort vraagt ook minder licht en zonneschijn op de 
bladeren en is uitermate geschikt als struweel en 
onderbeplanting langs bosranden en op andere 
schaduwrijke standplaatsen. De bloemen zijn 
wit tot witroze van kleur en bloeien in tuilen; de 
bloem heeft twee stijlen en uiteindelijk daardoor 
ook twee steenvruchten per bloem. De vruchten 
zijn scharlakenrood en glanzend, veel helderder 
rood dan die van de neef of nicht met één stijl. 
Crataegus laevigata wordt veel minder als haag 
aangeplant dan zijn neefje en nichtje. Er zijn een 
stuk of tien cv’s van de tweestijlige meidoorn; 
daarvan stel ik de volgende aan u voor:

Crataegus laevigata ‘Plena’
Deze boom is geselecteerd in 1770 uit een groot 
bosareaal in Midden-Frankrijk. De boom wordt een 
meter of 10 hoog en in cultuur ca. 8 meter, met 
een breed groeiende brede tot uiteindelijk wat 
ronde kroon. De cv-naam ‘Plena’ betekent ‘gevuld’ 
en slaat op het gevuld zijn van de bloem als gevolg 
van een groter aantal kroonbladeren. De takken en 
twijgen zijn grijs van kleur en gewapend met vlijm-
scherpe doorns van 2,5 cm lang. Het dode puntje 
van de doorn blijft na het steken achter in de wond 
en gaat binnen twee uur al heerlijk zweren. Echt 
genieten, hoor!
Het is als boom niet zo’n topper. De boom verlangt 

een goede voedselrijke en doorlatende grond, die 
niet te nat mag zijn, en hij wil liever niet te veel 
wind. De takken zijn wat slap en ijl en het wortel-
gestel is ook niet super. Het wordt dan al gauw een 
wat scheve lange slungel met gevulde bloemen. 
Het blad is opvallend donkergroen en drie- tot vijf-
lobbig. De bloemen zijn wit tot bleekroze uitbloei-
end en de meeldraden zijn vervormd/vergroeid tot 
kroonbladeren. Vanwege deze vergroeide meel-
draden is deze makker steriel; hij draagt dus geen 
vruchten. Bijzonder is dat deze species bij menig 
boomkweker wel in cultuur is, weliswaar niet zo 
veel als zijn bekendste broer ‘Paul’s Scarlet’, maar 
toch. Wat uw schrijver betreft, is er maar één goede 
plek voor deze species: de brandhoop!

Crataegus laevigata ‘Mutabilis’
De cv-naam ‘Mutabilis‘ betekent ‘veranderlijk’ en 
slaat op de verkleuring van de bloem. Het is een 
veel minder bekende ‘dubbelwitte’ dan de voor-
ganger, maar een veel betere boom, die omstreeks 
1800 in Engeland in het wild gevonden is en vanaf 
1867 in cultuur gebracht. De boom is iets kleiner 
en compacter en in cultuur een meter of 7-8 hoog, 
met een goede opgaande eironde kroon. De stam 
en takken zijn grijs van kleur en op oudere leeftijd 
grijsbruin met schorsgroeven. Het blad is ook 
drie- tot vijflobbig en diep donkergroen, 3 tot 6 cm 
lang. De bloemen zijn zachtroze tot roze-wittig en 
verbloeiend naar vuilwit. Hij is niet of nauwelijks in 
cultuur in Nederland en dat is bijzonder, zeker in 
het licht van de bovenstaande broeder.
Veel cv’s van deze tweestijlige meidoorns zijn 
verplaatst vanuit de soort laevigata- of oxyacantha-
groep naar de x media-groep, omdat het allemaal 
kruisingen bleken te zijn, bastaarden dus, met de 
eenstijlige broeder. 

Crataegus x lavallei groep.
Wat uw schrijver betreft, 

is er maar één goede plek

voor deze species: 

de brandhoop!
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Crataegus x lavallei
Ook deze bastaard is een kruising tussen 
Crataegus  crus-galli x Crataegus pubescens, 
net als de bovenstaande Crataegus x grignonensis. 
Hierbij is duidelijk dat kruisingen tussen twee 
ouders verschillende species opleveren. Vergelijk 
het maar met uw eigen broers en zusters: allemaal 
uit dezelfde ouders en toch allemaal verschillend. 

Deze hybride is rond 1870 in Frankrijk ontstaan 
en door conservator Henrincq Lavallee in1880 
beschreven op basis van boompjes in het 
Arboretum te Segrez, ten zuidwesten van Parijs. 
In de Revue Horticole, een soort vakblad voor de 
tuinbouw, beschrijft de Franse botanicus Élie-Abel 
Carrière (1818-1896) in 1883 een vrijwel identieke 
boom, die ontstaan is op de boomkwekerijen van 
de Jardin des Plantes in Parijs uit een kruising met 
Crataegus pubescens f. stipulacea (uit Mexico) 
x C. crus-galli. Hij geeft deze boom de naam 
Crataegus carrierei. Die vertoont weliswaar sterke 
gelijkenis met C. x lavallei, maar verschilt onder 
meer wat de vruchten betreft. In bijna alle litera-
tuur werden beide species als identiek beschouwd, 
zodat de oudste gevalideerde en gepubliceerde 
naam, Crataegus x lavallei, geldig is. 
Een commissie van wijze mannen van de NAKB, 
de voorganger van Naktuinbouw, constateerde 
dat er toch twee forma’s (vormen) waren die beide 
in Nederland gekweekt werden. En ook nog door 
elkaar heen, namelijk (let op, dames en heren 
boomkwekers): een zeer sterk groeiende species 
met rode topscheuten en minder bloemtuilen en 
dus ook vruchten, die als hoogstam voor straat- en 
laanboom verreweg de beste is. De boom vormt 
een onregelmatige opgaande compacte kroon met 

een goede central leader en bereikt een hoogte van 
8-9 meter. De schors is donkergrijs en op oudere 
leeftijd afschilferend in kleine schorsplaatjes. De 
bladeren zijn omgekeerd eirond, 7 tot 11 cm lang, 
leerachtig en donkergroen van kleur. Aan de jonge 
scheuten zijn de bladeren roodachtig gekleurd. 
Deze bladeren blijven lang aan de boom hangen, 
tot diep in de herfst. De bloemen verschijnen – 
zij het wat beperkt – in witte platte tuilen en de 
vruchten zijn dof oranje van kleur. Deze meidoorn 
heeft een breed en diep verspreidend wortelgestel 
en waait niet scheef, ook niet op winderige plant-
plaatsen. Vanwege het leerachtige blad kan deze 
makker ook bij zeewind redelijk goed groeien. 
Dit is de species uit het Arboretum in Segrez; hij 
draagt de naam Crataegus x lavallei.
De andere makker, de minder sterke groeier, heeft 
groene topscheuten, en meer bloemtuilen en dus 
ook meer vruchten. Deze species is ook kleiner en 
geeft een meer struikachtige habitus, een grillige 
ovale, maar ook zeker compacte en dichte kroon, 
waardoor er moeilijker een hoogstam uit te kwe-
ken is. De overige kenmerken zijn gelijk aan die 
van de bovenstaande. Door de enorme bloemen-
pracht en de enorme hoeveelheid vruchten is deze 
species uitstekend toepasbaar als struik en meer-
stammige boom. Dit is de species van E.A. Carrière, 
die tegenwoordig de naam Crataegus x lavallei 
‘Carrierei’ draagt. Oh ja, beide dragen tamelijk 
grote doorns, tot 4-4,5 cm lengte. 

Crataegus x media
Deze hybride is ontstaan uit een kruising tussen 
Crataegus laevigata ssp. laevigata x Crataegus 
monogyna ssp. nordica. De kruising is in de natuur 
ontstaan, waarschijnlijk in een haagstruweel; in 

het noordelijk deel is het overlappende natuurlijke 
verspreidingsgebied.  
De soort wordt eigenlijk niet gekweekt; er worden 
vrijwel uitsluitend cv’s gebruikt.
De species vertoont wat meer gelijkenis met 
moeder laevigata, maar de drie lobben zijn spits of 
toegespitst en de bladranden zijn sterker gezaagd. 
De ze makker heeft een of twee stijlen in de bloem, 
die onderaan vergroeid kunnen zijn. De kelkbladen 
of sepalen zijn iets langer dan dat ze breed zijn en 
vertonen hier en daar enige verharing, of juist niet, 
zoals papa monogyna. 

Het volgende deel van het feuilleton, weer over het 
geslacht Crataegus, start met de bekendste cv van 
het gehele meidoornsortiment: Crataegus x media 
‘Paul’s Scarlet’. Niet zo maar een rode, maar … 
Even geduld, vrienden, tot de volgende uitgave!

Afsluitend
Een groot geslacht, die meidoorns, en erg veel 
informatie die uw scriba met u wenst te delen. De 
zijsprongetjes waren nodig om bepaalde zaken iets 
verder uit te diepen vanwege de complexiteit van 
het geslacht. Ondergetekende weet nu waarom 
er de laatste decennia zo weinig over dit geslacht 
geschreven is en heeft er zelf ook veel van geleerd, 
door het opzoeken van allerlei zaken met betrek-
king tot meidoorns in de eigen bibliotheek en het 
verifiëren van gegevens in andere boekwerken. 
Wat een klus! En dan volgt er ook nog een deel II. 

Geniet van het bovenstaande, tot de volgende 
keer en groet.

DGA Mauritz Adviseurs & Taxateurs BV.
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Crataegus x lavallei 'Carrierei' vruchten en blad.
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Bomen zijn de dragers van de gemeentelijke groenkwaliteit en de pijlers van 
een groene uitstraling, waar vrijwel elke gemeentelijke bestuurder apetrots  
op is. Daar zullen niet veel mensen het mee oneens zijn. En terecht!  
Welke gemeente pocht er nu niet over ‘groen’? En dat mag; nee: dat moet! 

Bomen in het stedelijke gebied zijn namelijk van het grootste belang voor  
vele zaken, zoals stoffiltering, tegengaan van ‘hotspots’, toegevoegde (OZB-)
waarde, gezondheid, leefbaarheid en ga zo maar door. Niet voor niets zijn 
mensen van oudsher ‘bosrandbewoners’. Kortom: prima!

Maar toch wringt er iets. Het schuurt en knarst en we zien de eerste  
niet-reparabele barsten en scheuren al ontstaan. Waar ik het over heb?  
Nou, bomen zijn ‘duur’. En daar kan nog veel meer op bezuinigd worden,  
zo is een veel-gehoorde uitspraak van gemeentelijke bestuurders, zowel  
wethouders als raadsleden. Maar ik heb het woord ‘duur’ bewust tussen  
aanhalingstekens gezet, want zijn bomen wel echt zo duur?

Een antwoord op bovenstaande vraag wil ik graag illustreren met een  
praktijkvoorbeeld. Laten we boomonderhoud eens afzetten tegen gras- 
onderhoud. Je weet wel: tegen die ‘goedkope’ grasstroken, die in het groei- 

seizoen bijna wekelijks gemaaid worden. Het onderhouden van één vierkante 
meter gras kost ongeveer 20 cent per jaar. Een rekensom leert dat 500  
vierkante meter grasonderhoud dan 100 euro per jaar kost. 

Zet dit eens af tegen het onderhoud van een redelijk volwassen boom, met 
een kroondiameter van circa 12 tot 15 meter en al snel meer dan 500 m2 aan 
totale groenoppervlakte. Jaarlijks wordt aan 500 m2 grasonderhoud circa 100 
euro besteed, terwijl de gemiddelde onderhoudskosten per boom per jaar 
rond de 15 euro liggen; veelal zelfs nog minder. 
U voelt hem waarschijnlijk al aankomen, de crux: bomen líjken misschien duur. 
Maar gooi je alle kosten op een hoop, dan zie je dat er aan bomen, dé dragers 
van het groene beeld, maar beschamend weinig besteed mag en kan worden. 
Ter vergelijking: de bovengenoemde onderhoudskosten vormen ongeveer  
één zevende deel van de kosten die voor grasbeheer worden gemaakt. 

Het bedrijfsleven doet hieraan mee, om geen werk kwijt te raken. Inkoper met 
misplaatste trots blij, wethouder de eerste vier jaar ook, maar gestress op het 
werk met op de langere termijn afbraak van de groenkwaliteit. Ondanks dat 
blijft men beweren dat boomonderhoud duur is.

Nee, dus! Niet boomonderhoud is duur, maar de gevolgen van kortetermijn-
denken, die kosten straks een hoop geld! Ik zeg: wie snapt er dan iets niet? 

Als ik zo’n waardevolle gemeentelijke boom was, trok ik mijn wortels tot  
onder mijn oksels op en vertrok. Terug naar het bos! 

Henkus Arboricus

Een boom kost ongeveer 

 het zevende deel van de kosten  

voor grasonderhoud

De gevolgen van kortetermijndenken  

gaan een hoop geld kosten

Bomen duur?  
Echt niet! Of toch?

Be social 
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Leerlingen die op Helicon Apeldoorn of Helicon 
Eindhoven de opleiding Boomverzorging doen, 
krijgen na hun examen een officieel mbo-3- 
diploma. Velen gebruiken deze opleiding ter voor-
bereiding op het externe ETW-examen, dat wordt 
afgenomen op twee locaties in Nederland en  
waarvoor een vrije inschrijving geldt. Na hun  
opleiding tot boomverzorger worden de leerlingen 

met een vierdaagse training nog eens extra  
klaargestoomd voor het ETW-examen.

‘Het slagingspercentage was voorheen minimaal’, 
legt André Hillebrand, coördinator van de tree 
worker-opleiding in Apeldoorn, uit. ‘Daarop kwam 
er bij ons een vraag vanuit de branche om aan 
de onderkant meer tree workers te werven, want 

er was een enorme behoefte aan European tree 
workers en aan scholing hiervoor. De Vereniging 
Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG) heeft dat 
toen opgepakt en hier en daar neergelegd. Het 
plan van Helicon sprak de VHG aan en zij wilde dit 
ondersteunen.’ Eerst was er drie jaar lang een  
projectfase, waarbij ook zestien bedrijven  
betrokken waren. Zij hielpen mee, zowel met  

Het internationaal erkende certificaat European tree worker is bij overheidsorganisaties steeds meer een vereiste. Helicon Apeldoorn en Helicon  

Eindhoven bieden hiervoor een vierdaagse training aan. ‘Een diploma Boomverzorging niveau 3 samen met een certificaat ETW, dat is toch wel een 

mooi totaalpakket voor de leerling’, menen André Hillebrand en Corik Geurts, coördinators tree worker van respectievelijk Helicon Apeldoorn en  

Helicon Eindhoven. 

Auteur: Sylvia de Witt

Dubbel goede scholing voor 
avontuurlijk beroep

Schoolopleiding en training voor ETW-examen:
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praktijkarrangementen als met het leveren 
van leerlingen. Helicon Eindhoven en Helicon 
Apeldoorn bieden de training voor het ETW-
examen nu al zo’n negen jaar aan.

Vakbekwame boomverzorger versus European 
tree worker
Eindhoven en Apeldoorn leveren met hun  
opleiding Boomverzorging vakbekwame boom-
verzorgers af, maar daarnaast zijn er de European 
tree workers. Een boomverzorger onderhoudt, 
snoeit en plant bomen en haalt bomen weg.  
Een European tree worker doet in feite hetzelfde, 
maar voldoet aan de Europese norm. 
‘Opdrachtgevers weten dan wat ze in huis halen’, 
vertelt Corik Geurts, coördinator tree worker van 
Helicon Eindhoven. ‘Als er een bepaald bestek op 
de markt is gezet, wordt vaak geëist dat dit onder 

leiding staat van een European tree worker. Dat is 
nu de norm. Onze leerlingen willen dit certificaat 
dan ook graag behalen. Natuurlijk is onze  
opleiding tot vakbekwaam boomverzorger ook 
heel goed, maar het ETW wordt vooral door 
opdrachtgevers toch als een soort keurmerk 
gezien.’

Vierdaagse training
De schoolexamens zijn in mei en de ETW-examens 
vinden in juni of juli plaats; vlak daarna dus.  
Na het schoolexamen krijgen de leerlingen die 
tevens European tree worker willen worden een 
vierdaagse examentraining, waarmee ze klaar-
gestoomd worden voor het ETW-examen. 
Geurts: ‘Deze training is toegespitst op het ETW-
examen, hoewel we ons schoolexamen ook zo veel 
mogelijk proberen te richten op het kennisniveau 
dat wordt gevraagd voor het ETW-examen. Ook 
laten we onze proeve van bekwaamheid zo veel 
mogelijk lijken op die van het ETW-examen, zodat 
de jongens weten waarop ze zich moeten  
voorbereiden. Eigenlijk is het een gekke situatie, 
dat je op het ene moment examen doet voor de 
opleiding Boomverzorging en niet veel later  
hetzelfde trucje doet met dezelfde kennis.’ 

Schoolexamen is meeromvattend
Maar er zit wel degelijk verschil tussen het  
schoolexamen en het ETW- examen, dat wordt 
afgenomen door ETW’ers van IPC Groene Ruimte  
in Schaarsbergen en het praktijkcentrum Bomen  
in Apeldoorn.
Geurts: ‘Een voorbeeld: bij ons examen moeten 
de jongens hun eigen persoonlijke beschermings-
middelen, zaag en klimtuig meebrengen. Ooit 
kwam hier een leerling aanzetten met een zaag 
zonder veiligheidsketting. Hij kreeg weliswaar een 
uitbrander, maar mocht van iemand anders een 
zaag lenen, waardoor hij toch examen kon doen. 
Zoiets is bij een ETW-examen uit den boze. Als je 
daar aankomt met ondeugdelijk materiaal, sturen 
ze je meteen naar huis.’

Daarbij bestaat het schoolexamen niet alleen uit 
boomverzorgingstaken, maar eveneens uit de 
vakken Nederlands en rekenen. ‘Er moeten ook 
kerntaken worden behaald. Een schoolexamen is 
dus meeromvattend dan alleen het specialisme 
boomverzorging.’

Helicon wil graag opleiden tot het ETW-certificaat, 
maar niet examineren. ‘Dan zou je als het ware 
je eigen vlees keuren’, vindt Hillebrand. ‘Ik denk 
dat het voor de kwaliteit beter is om dit door een 
ander instituut te laten doen. En we zijn er  

bijzonder tevreden over, dus waarom zou je dat  
veranderen?’ ‘Het enige nadeel is dat het voor onze 
jongens extra kosten met zich meebrengt’, vindt 
zijn collega Geurts. ‘Ze hebben al een school- 
examen, waarvoor ze betalen. Daarna schrijven ze 
zich vrijwillig in voor het examen ETW. Met verblijf-
kosten, transport en examenkosten moet je dan 
toch wel rekenen op zo’n 1000 euro.’

Avontuurlijk 
De belangstelling voor de training tot European 
tree worker is groeiende. Voorheen volgden ook 
mensen uit het bedrijfs-leven deze training en hij 
geniet nu volgens Geurts ook steeds meer bekend-
heid bij schoolverlaters die geïnteresseerd zijn 
geraakt in boomverzorging. 
‘Je krijgt dus ook ander publiek binnen. Ook zijn 
er ieder jaar wel een paar mensen die van de 
landmacht komen. Die zijn een aantal jaren militair 
geweest, oriënteren zich op iets anders en komen 
dan bij boomverzorging uit. Het is fysiek, het is 
buiten, het is discipline. Ook mensen uit de berg-
sport zijn vaak geïnteresseerd; die zoeken iets met 
klimmen. Het is ook een avontuurlijk beroep. Het 
klimmen is niet het doel, maar het werken in en 
met bomen is waarmee wij bezig zijn en dat doe je 
onder andere door middel van klimtechniek.’

De leerlingen van Helicon Eindhoven komen 
uit Limburg, Zuid-Holland, Midden-Nederland, 
Zeeland en België. De leerlingen van Helicon 
Apeldoorn komen vooral uit Groningen, Friesland, 
Drenthe en Gelderland, maar ook uit Noord-
Holland. Beide opleidingslocaties leveren de 
boomverzorgers en de ETW’ers voor het hele land. 
Voor het merendeel zijn dit jongens. Hier en daar 
zijn er wel meisjes tot boomverzorger opgeleid, 
maar de laatste zes jaar kan Geurts zich geen dame 
meer herinneren. ‘Het is fysiek zwaar werk, onder 
alle weersomstandigheden. Natuurlijk heeft het 
ook met techniek te maken, maar als je de hele 
week geklommen hebt, hoef je op zaterdag echt 
niet meer naar de sportschool.’

‘Als je de hele week  

geklommen hebt, hoef je 

op zaterdag echt niet meer 

naar de sportschool’

6 min. leestijd
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Specialistische kennis
Het ETW-examen test het kunnen werken in 
bomen, klimmend of met een hoogwerker. 
Daarnaast zijn er een theorietoets, een  
materialenkennistoets en een aantal simulaties, 
zoals de simulatie begeleidingssnoei van bomen, 
boomveiligheidscontrole en zware bomen  
verplanten. Ook is er een mondeling, waarin je 
door twee mensen uit het vakgebied wordt onder-
vraagd over de volle breedte van boomverzorging. 
Dit gesprek duurt ongeveer een halfuur.

Voor de praktische boomverzorging kan de ETW’er 
vertrouwen op zijn specialistische kennis over 
klimtechnieken, hoogwerkers, planten, snoeien, 
controleren en vellen. Hij moet ook iets weten  
over groeivereisten, functie, structuur,  
ontwikkeling en ouderdomsstadia van bomen. 
Verder heeft de ETW’er kennis over relevante  
wetten, regels en organisaties. Daarnaast herkent 
hij ziekten, plagen en stressfactoren bij bomen. 
Veel bedrijven bezitten diverse keurmerken, die 
vereisen dat medewerkers gecertificeerd zijn. 
Bedrijven hebben er dus een direct belang bij  
dat hun medewerkers op diverse fronten  
gecertificeerd zijn, vindt de projectleider van 
de opleiding Boomverzorging van Helicon in 
Eindhoven. ‘Wij stellen ons als opleidingsinstituut 
dienstverlenend op en draaien al die benodigde 
certificaten direct uit om ze de leerling mee te 
geven, zodat zijn bedrijf het huishoudboekje weer 
op orde heeft.’

Hillebrand: ‘Naast al die certificaten zijn we ook 
bezig met het implementeren in de opleiding van 
een Europese standaard voor het gebruik van de 
motorzaag. Dat is het zogenaamde ECC-certificaat, 
waarbij ECC staat voor European chain saw  
certification.’ 

Samenwerking 
De EAC, de European Agricultural Council, is  
eigenaar van het ETW-certificaat. Deze 
club vaardigt mensen af naar de examens. 

Examenkandidaten worden hier aangemeld en de 
EAC zorgt dat er een persoon namens de EAC bij 
de examens aanwezig is. Dat kan een Italiaan zijn 
of een Ier. Maar er zijn ook Nederlanders die daar-
voor gevraagd worden; zij gaan naar examens in 
Duitsland, Italië of een ander Europees land. 
Hillebrand: ‘De examens in Duitsland en België zijn 
exact hetzelfde. Maar in Spanje, bijvoorbeeld, heb 
je heel andere bomen. Er is dus wel sprake van een 
bepaalde couleur locale.’
In Amerika is een ontwikkeling gaande dat er 
Europese samenwerking wordt gezocht, zodat 
men elkaars certificaten erkent. Geurts: ‘Het is op 
een gegeven moment niet alleen Europees, maar 
ook mondiaal een standaard. Het is belangrijk om 
internationaal kennis uit te wisselen. Onlangs was 
er een dag van de KPB en daar was een gastspreker 
uit Amerika.’

Kennis uitwisselen en leren in de praktijk, daar 
gaat het om. Geurts wil daarom benadrukken dat 
er subsidiemogelijkheden zijn voor bedrijven die 
leerlingen aannemen, tot 2700 euro per jaar per 
werkplek. 
‘Daar staat tegenover dat het een leerwerktraject 
is; voor de deelnemer ligt het accent op leren en 
werken tegelijkertijd. Er dient dus ook begeleiding 
te worden geboden door de bedrijven. Op de site 
van RVO is daar veel over te vinden. De aanvraag is 
opengesteld van juni tot september en de regeling 
geldt tot 2019.’

Totaalpakket 
Zo’n 90 procent van de leerlingen in Apeldoorn en 
Eindhoven gaat na het behalen van zijn school-
diploma niveau 3 of niveau 4 door voor het ETW-
examen. Eigenlijk is het vreemd dat de jongens 
in korte tijd twee keer examen doen, maar een 
werkgever heeft er volgens Hillebrand wel baat bij. 
‘Die vindt het schooldiploma niveau 3 wel goed, 
natuurlijk, maar ETW, dat is het toch eigenlijk. Daar 
haalt hij namelijk werk mee binnen. Een opdracht-
gever zegt dat iemand mag inschrijven op een 
bepaald bestek, maar dan moet het werk wél  
worden uitgevoerd door een ETW’er; dat is vaak 
een eis. En dat neemt alleen maar toe. Een diploma  
en een certificaat vormen samen een mooi totaal-
pakket voor de leerling.’ 

‘We hebben er weleens over gedacht om het als 
totaalpakket aan te bieden’, vult Geurts aan.  
‘Dus het diploma vakbekwaam boomverzorger 
inclusief ETW-certificering. Maar we hebben er 
toch voor gekozen om dit gescheiden te houden, 
dus om alleen op te leiden en de certificering 
elders te laten plaatsvinden.’

Hillebrand: ‘Als je dat doet, moet je het ook goed 
doen. En wie zijn wij om dat beter te kunnen dan 
de huidige twee examinerende partijen? 
 
Zij hebben hiermee veel ervaring. En om nu met 
drie examinerende partijen op de Nederlandse 
markt te zitten… Tja, dan word je elkaars  
concurrent en dat is niet de bedoeling. Ik ben  
eerder geneigd om juist de samenwerking te  
zoeken.’

‘Het is belangrijk om  

internationaal kennis  

uit te wisselen’

ETW-bomen
Op het terrein van Helicon in Eindhoven en ook 
rondom de school en in de omgeving zijn alle 
bomen aanwezig van de lijst die voor het  
certificaat ETW nodig is. Alle bomen zijn met  
de wetenschappelijke naam geëtiketteerd.  
In Apeldoorn is dat ook het geval in het 
Zuiderpark. Dit moest worden heringericht en 
daarvoor werd een prijsvraag uitgeschreven. 
Helicon Apeldoorn heeft daarop het voorstel 
ingediend een ETW-bomenroute aan te leggen. 
De gemeente ging daar mee akkoord en nu zijn 
alle 130 bomen aanwezig waarmee ETW’ers  
moeten kunnen werken.

Be social 
Scan of ga naar:  

http://www.boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-5846
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Toen vakblad Boomzorg in 2015 de term ‘inspiratieboom’ introduceerde, was groenbeheerder Thijs Kruiver van de gemeente Zundert zo’n beetje de 

eerste die reageerde: x Sycoparrotia semidecidua moest het worden. Te onbekend en te weinig beschikbaar, oordeelde de redactie van Boomzorg.  

Maar de aanhouder wint, en deze geslachtshybride tussen Sycopis sinensis en Parrotia persica mag alsnog meedingen.

Auteur: Hein van Iersel

Het bastaardbroertje van 
Parrotia gaat op voor de 
titel ‘inspiratieboom’ 
x Sycoparrotia – onbekend maakt onbemind
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Dat Sycoparrotia alsnog mag meedoen, is  
overigens niet alleen te danken aan de aan-
houdendheid van Kruiver. Sycoparrotia is bezig aan 
een bescheiden opmars en verschillende grotere 
kwekers hebben dit kleine boompje in behoorlijke 
aantallen staan. Nog steeds niet massaal, maar er 
is wel keuze. 

De opmars van Sycoparrotia begon ongeveer 25 
jaar geleden. Toen kreeg de vader van de huidige 
directeur van Koninklijke Boomkwekerijen Alphons 
van der Bom, Piet van der Bom, een exemplaar 
van Sycoparrotia overhandigd als tegenprestatie 
voor het houden van een lezing in Amerika. De 
boom werd geplant in de tuin bij het ouderlijk huis 
van de familie Van der Bom, waar hij nog steeds 
staat. Een snelle groeier bleek het niet te zijn. De 
spil van 25 jaar geleden is nu een boom van circa 
8 meter hoog met een diameter van ongeveer 35 
centimeter. Wel is hij extreem gezond en alleen in 
de jeugdfase was hij een tikje vorstgevoelig. Er is 
nooit sprake geweest van serieus invriezen, ziekte 
of insectenvraat. Veel van de Sycoparrotia’s die in 
Nederland geplant zijn, zijn afkomstig van deze 
moederboom. Lange tijd was de Koninklijke zelfs 
de enige die deze boom vermeerderde en leverde. 
Daarom stuurde de oude Piet van der Bom (hij 
stief in 2015) in november 2002 een briefje naar 
de toenmalige koningin Beatrix, met de vraag of 
de cultivar die het bedrijf uit Oudenbosch ver-
meerderde, de naam x Sycoparrotia semidecidua 
‘Prins Claus’ kon krijgen. Die toestemming kwam 
er, zelfs met de toevoeging dat de koningin hoopte 
dat het een groot succes zou worden. En het is 

een oude wet: succes kweekt altijd navolgers. 
Kwekers als Ebben, Udenhout en Van den Berk 
kweken naast de cultivar ‘Prins Claus’ nu ook een 
tweede Amerikaanse cultivar, ‘Purple Haze’. Welke 
van deze twee cultivars de beste is, lijkt vooral een 
kwestie van wie je het vraagt. Jaap van der Bom 
stemt – niet geheel onpartijdig – voor zijn eigen 
cultivar, omdat deze meer winterhard zou zijn. Het 
andere kamp roemt juist de mooie purperrode 
gloed van het blad van ‘Purple Haze’. Al met al zijn 
de verschillen dus minimaal. Er zijn overigens nog 
meer kandidaten op de markt voor de titel ‘beste 
Sycoparrotia’. Mario en Wendy van Aart hebben 
een boomkwekerij net naast de Koninklijke. Zij 
timmeren sinds enige tijd aan de weg met de cv 
‘Autunno Rosso’. Volgens Mario van Aart is deze 
cv beter bestand tegen invriezen in de jeugdfase 
dan ‘Prins Claus’. Uniek aan deze cultivar is de ver-
kleuring voorafgaand aan de bladval van oranje tot 
diep donkerrood. Marco Sartori uit Erba in Italië is 
de breeder van deze cv. Hij was specifiek op zoek 
naar een cv met een mooie najaarskleur en heeft 
uit diverse zaailingen deze cv als beste  
geselecteerd. Volgens Van Aart zou het op zich 
niet moeilijk zijn om beide ouders met elkaar te 
kruisen. 

Geslachtshybride
x Sycoparrotia semidecidua ‘Prins Claus’ is een zoge-
naamde geslachtshybride. Dat is dus een hybride 
die ontstaan is door twee soorten die afkomstig 
zijn uit verschillende geslachten met elkaar te krui-
sen, in dit geval Sycopis sinensis en Parrotia persica. 
Geslachtshybriden zijn veel zeldzamer dan soort-

5 min. leestijd

Dikke groenglanzende bladeren, die nog het meest lijken op die van de bekende kamerplant Ficus benjamini.
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hybriden. De naam die aan een geslachts- 
hybride wordt gegeven, is altijd een  
combinatie van de namen van de geslachten 
waaruit de hybride is ontstaan. Dat klopt dus ook 
hier. Nothogeneriek noemen dendrologen dat met 
een onuitspreekbaar woord. Om aan te geven 
dat het om een geslachtshybride gaat, wordt 
direct voor de naam het teken ‘x’ geschreven. Een 
ander bekend voorbeeld is x Fatshedera. Dit is een 
geslachtshybride die is ontstaan uit een kruising 
tussen Fatsia en Hedera. Om mijn uitleg compleet 
te maken: een soorthybride is een kruising tussen 

twee verschillende soorten uit één geslacht. 
Gewoon een willekeurig voorbeeld: Populus x  
canadensis is een soorthybride, omdat het een 
kruising is tussen twee soorten populieren, in dit 
geval tussen de Amerikaanse populier Populus  
deltoides en de zwarte populier Populus nigra. 
x Sycoparrotia semidecidua is door professor Henry 
Gerhold ontwikkeld in Amerika, aan de Penn State 
University om precies te zijn. In Amerika is de  
praktijk dat universiteiten zich actief bezig-
houden met het veredelen en ontwikkelen van 
nieuwe boomsoorten veel breder verspreid dan 

in Nederland, hoewel Wageningen zich ook op dit 
gebied begaf met proefstation De Dorschkamp. 
Van de beide ouders van Sycoparrotia is Parrotia 
natuurlijk het bekendst. En als ik met Thijs Kruiver 
naar een aanplant van zijn inspiratieboom ga 
kijken, valt meteen de gelijkenis op met Perzisch 
ijzerhout ofwel Parrotia persica, zowel wat betreft 
de bladen, die iets minder golvend zijn dan bij 
Parrotia, als met de Hamamelis-achtige (ofwel 
toverhazelaarachtige) bloemen. Dat is geen toeval, 
want beide ouders komen uit de familie van de 
toverhazelaarachtigen (Hamamelidaceae).
Sycopsis sinensis, de andere voorvader, is veel  
minder bekend, maar wordt in Nederland wel ver-
handeld en aangeplant. Hij zou hier zelfs goed  
winterhard zijn, als de we de websites van Esveld 
en Arborealis mogen geloven. Deze plant wordt in 
het Engels fig hazel genoemd, en net als Parrotia 
bloeit hij vroeg in het voorjaar met bloemetjes  
die op die van Hamamelis lijken. De plant is  
wintergroen met dikke groen-glanzende bladeren, 
die nog het meest lijken op die van de bekende 
kamerplant Ficus benjamini.

De tweede naam van x Sycoparrotia semidecidua 
slaat op het feit dat het boompje halfwintergroen 
is (semi = half en decidua = afvallend). De hele 
winter door blijft het dikke groene blad aan de 
boom zitten. Pas in februari sterft het blad af. 

Later in het seizoen moeten de bomen een dikke kroon laten zien met een diep donkerglanzend bladerdek.

Het is wel belangrijk dat 

je hem goed bijhoudt met 

snoeien. Ten eerste omdat 

je hem meestal vol in het 

blad zult planten, maar 

ook omdat het van nature 

meer een struik is dan een 

gemiddelde laanboom
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Boomrooierij Weijtmans beschikt over 11 eigen 

vrachtwagens en kan u altijd direct helpen. 

Twee Euro-VI auto’s zijn onze nieuwste aanwinst.

Uniek zijn onze telescoopkranen, waarmee we 

tot een hoogte van 32 meter takken vast kunnen 

pakken en afzagen, voor veilig en gecontroleerd 

rooien van bomen. Onze derde telescoopkraan is 

inmiddels ook volgens Euro-VI norm geleverd.

Onze opdrachtgevers zijn particulieren, 

bedrijven, instellingen en de overheid. 

Wij zijn tevens leerbedrijf en gecertificeerd 

iepen verwijderaar. Erbo erkend, VCA**, NEN, 

ISO 9001 en Groenkeur gecertificeerd.

Als eerste boomrooijerij in Nederland hebben

wij het certificaat voor de CO2 prestatie ladder

niveau 3 behaald.

Boomrooierij Weijtmans beschikt over goed opgeleide treeworkers en uniek 

materieel, zodat ieder karwei een honderd procent tevreden klant oplevert.
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Bomen zijn essentieelDe vakantie is voorbij, het rooiseizoen is weer in volle gang

Onze unieke telescoopkranen met 42 meter mast

Boomrooierij Weijtmans is nationaal en 

internationaal specialist in het rooien, snoeien 

en onderhouden van bomen. Vandaag de dag 

telt ons bedrijf ruim 25 vaste medewerkers, 

waaronder goed opgeleide boomrooiers, ervaren 

chauffeurs en machinisten, 9 gecertificeerde tree 

workers en 2 tree technicians. Daarmee is 

Boomrooierij Weijtmans een vooraanstaand 

speler in Nederland.

Uniek zijn onze telescoopkranen met 42 meter 

mast: hiermee kunnen we elk karwei uitvoeren 

zonder schade aan te richten.

Wij kopen uw stamhout en houtsnippers graag 

in. Daarnaast verzorgen wij een verantwoorde 

afvoer van snoeiafval en blad.

Vraag vrijblijvend een offerte aan of lees 

meer over de mogelijkheden op onze site: 

www.boomrooijerijweijtmans.nl

Boomrooierij Weijtmans kunt u inschakelen voor elke klus: groot of klein. 

Onze vakmensen kunnen uw boom vakkundig rooien of snoeien.

Ook in het winterseizoen verrichten wij snoeiwerkzaamheden

Wij kopen uw stamhout graag in

Afvoer van blad, snoeihout en schoffelvuil op locatie

algemeen@weijtmans.nl
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INSPIRATIEBOOM

Meteen nadat het blad gevallen is, bloeit de boom 
met Hamamelis-achtige bloemetjes op het naakte 
hout, net als Parrotia. De bloemen vallen wel meer 
op, omdat ze een geel hartje hebben. Ze zijn erg 
mooi voor steekwerk op de vaas. Pas daarna komt 
de boom opnieuw in het blad. 

Struik 
Ik ga met Thijs Kruiver en Jaap van der Bom van 
de Koninklijke kijken naar de Sycoparrotia’s die in 
Zundert geplant zijn. Kruiver heeft in 2013 enkele 

tientallen bomen geplant in de Nachtegaalstraat, 
en verder zijn er vier van onder beveerde struik-
vormige Sycoparrotia’s geplant op de begraafplaats 
achter de kerk in de Molenstraat. Al die  
exemplaren zien er prima uit, maar fotografisch 
heb ik de pech dat de bomen nog maar amper 
uitgelopen zijn. Later in het seizoen moeten de 
bomen een dikke kroon laten zien met een diep 
donkerglanzend bladerdek. Als ik twee weken 
later nog eens langsrij in de Nachtegaalstraat in 
Zundert, is er nog niet veel gebeurd. Sycoparrotia is 
klaarblijkelijk een slow starter. 
Kruiver: ‘Dit is echt een mooi boompje. Het is wel 
belangrijk dat je hem goed bijhoudt met snoeien. 
Ten eerste omdat je hem meestal vol in het blad 
zult planten, maar ook omdat het van nature 
eerder een struikvormer is dan een gemiddelde 
laanboom.’ Jaap van der Bom herkent dat en zou 
zelfs adviseren om de bomen in het voorjaar licht 
in te knippen. ‘Dat stimuleert de vorming van extra 
zijhout en zorgt voor een nog mooiere en dichtere 
kroon. Verder is het belangrijk dat je deze bomen 
aanplant in een goed doorlatend profiel. Hang of 
stagnerend water is funest.’
Kruiver: ‘Voorheen stonden in deze straat lijster-
bessen, die veel overlast veroorzaakten. Sindsdien 
heb ik geen klachten meer gehoord.’

Kweken
Jaap van der Bom: ‘Sycoparrotia wordt in de zomer 
vermeerderd door stekken onder nevel. Je moet 
zorgen dat de stek dan al een beetje aan het 
verhouten is; anders ontstaat makkelijk schimmel-

vorming. Zorg bij het opkweken voor een goede 
stok, evenals bij Parrotia persica. Net als veel kleine 
bomen is Syco van nature meer een struikvormer 
dan een echte laanboom. Met de stok zorg je voor 
een mooie doorgaande spil. Daarna kun je hem 
rustig laten gaan en ontstaat er eigenlijk een struik 
op een stok.

Bij verplanten raden wij aan de boom piramide-
vormig op te snoeien, zeker als hij in de winter 
in blad staat. Dit beperkt de verdamping en gaat 
verdroging tegen. De beste tijd om te verplanten 
is dus maart, als de boom zijn bladerdek wisselt en 
de bloemetjes ontluiken. Deze wintergroene boom 
dikt maar langzaam aan. Hierdoor ontstaat, net als 
bij de ijzerhoutboom, een compacte celstructuur, 
 waardoor het hout echt keihard wordt.  
Een boompje van 16-18 cm dik is al helemaal  
vandalismeproef.’

Cv ‘Autonno Rosso’ van Van Aart Boomkwekerijen.Jaap van der Bom 

De boom is wintergroen met 

dikke groenglanzende 

bladeren, die nog het meest 

lijken op die van de 

bekende kamerplant 

Ficus benjamini

Be social 
Scan of ga naar:  

http://www.boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-5847
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NiEuWE BoMEN iN dE HoofTSTrAAT AlpHEN AAN dE rijN 

Na het “brugincident” in de zomer van 2015, is een grote ravage ontstaan in 
de Hooftstraat in Alphen aan de Rijn. Voor het verwijderen van de omgevallen 
kraan en de ingestorte huizen was groot materieel nodig waardoor de bomen, 
Fraxinussen met diameter 60-70, het veld moesten ruimen. Om toch weer een 
mooi straatbeeld te krijgen zijn er in het voorjaar van 2016 nieuwe bomen 
neergezet. Gekozen is voor de Hongaarse Linde 9 Tilia tomentosa Szeleste in 
de maat 70-80. De grootte van de bomen is weliswaar geen probleem om te 
planten, maar wèl de kluitmaat: deze varieerde van 150 tot 180 cm. Door de 
aanwezigheid van de vele kabels en leidingen in combinatie met een te  

plaatsen boomrooster rondom de kluit, is het passen en meten om de bomen 
op de juiste plek te krijgen. Een knap staaltje werk derhalve! 

opdrachtgever: Gemeente Alphen aan de Rijn 
Contactpersoon opdrachtgever: T. Elstgeest
Contactgegevens opdrachtgever: telstgeest@alphenaanderijn.nl
Architect: Margo Schotanus
Aannemer: Pius Floris Boomverzorging Amsterdam 
Contactpersoon aannemer: J.T.M. Scheffers, J.Scheffers@wieringenprins.com

BoMENoNdErZoEK oudE VEErWEG ZWollE

De gemeente Zwolle had, bij monde van Grontmij B.V., hun bezorgdheid geuit omtrent te verrichten werk-
zaamheden nabij een volwassen beukenbeplanting. De bedreiging werd gevormd door vernieuwing van de 
verhardingslagen, inclusief fundering, tussen de beuken. Tevens bestaat noodzaak voor het installeren van 
Permeoblokken ter regulering van de vochthuishouding. Alles over Groenbeheer heeft de kwaliteit van de 
bomen en hun groeiplaats vastgelegd. Na deze acties is bepaald in hoeverre de voorgenomen werkzaamhe-
den invloed hadden op de kwaliteit van de bomen. Uitgebreid onderzoek vond plaats om tot een eenvoudig 
antwoord te komen: uitvoering van de werkzaamheden, zoals voorgesteld, is niet te combineren met duur-
zaam behoud van de bomen. Met name de Permeoblokken en de opsluitbanden veroorzaken dusdanig veel 
schade aan de oppervlakkige beworteling, dat behoud nauwelijks zinvol is. 
‘Groeizaam overleg’ vond plaats. Hierin werden de belangen over en weer besproken. Dit heeft geleid tot een 
situatie, waarin alle partijen zich kunnen vinden. Afgesproken is onder andere om voort te bouwen op de 
huidige fundering van het voetpad en om het voetpad smaller te laten. De Permeoblokken worden verder van 
de bomen af gesitueerd. Deze en meer aanbevelingen, zoals het houden van toezicht door een ETT, zorgen 
ervoor dat de Oude Veerweg in Zwolle haar fraaie uitstraling kan behouden. 
 
opdrachtgever: Grontmij
Contactpersoon opdrachtgever:  B. Mol
Gemeente Zwolle: R. van der Sligte
Aannemer: Alles over Groenbeheer:
Contactpersoon aannemer: De heer C. Kok

PROJECTEN

AANplANT NiEuWE iEpEN

Bij de aanleg van de kastanjelaan in 1995 is geen grondverbetering toege-
past. De kastanjes hadden daardoor een slechte start. De bomen kregen 
de kastanje bloedingsziekte en hadden geen toekomstperspectief. De 
gemeente Leeuwarden is al vanaf het begin (2005) deelnemer aan de Stichting 
Iepenwacht Fryslân. Deze stichting heeft er voor gezorgd dat de iepziekte 
weer beheersbaar is geworden in Fryslân. Conform de doelstelling van de 
Iepenwacht werd de mogelijkheid geboden om nieuwe iepen aan te planten. 
Andere belangrijke overwegingen voor de verandering van boomsoort langs 
het fietspad waren: de iep als soort te behouden voor Fryslân, de iep past in 
het landelijke gebied, de nieuwe soorten zijn in hoge mate iepziekte resistent, 
de voorgestelde soorten Ulmus ‘New Horizon’ (60 %) en Ulmus ‘Rebona’(40 %) 
hebben op latere leeftijd de kenmerkende iepenboog, de iep is beter bestand 
tegen de zware klei,  de natte omstandigheden en de windbelasting op deze 
locatie.   De keuze voor 2 soorten is ingegeven om het risico van mogelijke 
iepziekte aantasting zo klein mogelijk te maken. De nieuwe aanleg met iepen 
was bovendien praktisch gelet op het feit, dat we direct ter plekke 84 bomen 
konden planten in één werkgang. Zij zullen op den duur een mooie laan  
vormen, waaronder het goed fietsen is.opdrachtgever: gemeente Leeuwaren en  Stichting Iepenwacht Fryslân
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iNriCHTEN GroEiplAATSEN MuSEuMlAAN ENSCHEdE

De bestaande beplanting van 4 rijen aan deze bijzondere stedbouwkundige 
as in Roombeek was onveilig door een slechte aanleg en ingerichte groei-
plaats. Een veel te hoog Calciumgehalte van de gebruikte aanvullingen en   
een ondoordringbare laag in combinatie met  vochttekort in de zomer en 
overschot in de winter waren fataal voor het wortelgestel en leidde tot  
afsterven van takken en zelf windworp van enkele Paulonia’s. De oude onder-
grond is afgegraven en afgevoerd tot een diepte van 100cm. Hierop is een 

zandlaag aangebracht met drainage. Gezien de lengte van de laan zijn de 
plantstroken gecompartimenteerd aangelegd en is drainage per  
compartiment aangesloten op de riolering. Afvoer is zo altijd gewaarborgd. 
Met de drainage kan in uiterste gevallen ook geïrrigeerd worden door middel 
van putten. De aangevoerde bomengrond is speciaal  geschikt voor de  
beplanting gemaakt. In nauw overleg me de bewoners van de laan is gekozen 
voor de aanplant van Liquidambar styraciflua Worplesdon wegens de  
groeivorm en herfstkleuring. De ondergrond zal als gazon worden afgewerkt

Aanneemsom: e 240.000
opdrachtgever:gemeente Enschede
Contactpersoon opdrachtgever: Rinus Mulder, 06-534818147
Naam architect: gemeente Enschede
Contactpersoon architect: Marina Eenschoten
Aannemer: Aannemersbedrijf  Breukers

EEuWENoudE oNdErGESToVEN EiK oNTdEKT iN AppElSCHA

Op de Bosberg in het Friese Appelscha in de gemeente Ooststellingwerf staat een oude 
toren welke vervangen gaat worden door een hogere toren met een “schil” die veel lijkt 
op de rondom aanwezige dennen. Uit onderzoek is gebleken dat in de zandheuvel  
waarop de toren staat een enorme eik de zandverstuivingen van weleer heeft overleeft. 
Drie hoofdtakken steken nog boven de grond uit. Volgens boomdeskundigen van 
Boom-KCB was de eik al heel oud toen die rond het jaar 1800 onder het zand verdween. 
Tijdens het bodemonderzoek is op ca. 3,00 meter diepte nog levend boomschors aan-
getroffen. Wat de boom bijzonder maakt, is juist dat deze geen of bijna geen wortels 
heeft gevormd in de top van de berg. Dat duidt erop dat de boom aan de onderkant 
nog een deel van zijn oorspronkelijke wortelgestel intact heeft weten te houden of  
verder heeft ontwikkeld. Op basis van het onderzoek aan de stammen en in de  
archieven is de inschatting dat de boom in ieder geval 300 jaar oud is, en mogelijk nog 
veel ouder. Om er zeker van te zijn dat de drie takken van één boom zijn wordt nog 
DNA-onderzoek gedaan naar de zichtbare delen van de “reuzeneik”. Als de 
 verschillende stammen hetzelfde DNA hebben dan kunnen we officieel vaststellen 
dat het om dezelfde boom gaat. Het DNA-onderzoek wordt uitgevoerd door de NAK-
tuinbouw en vindt plaats in mei van dit jaar. Door middel van schaduwberekeningen 
wordt bekeken of de nieuwe toren op de huidige locatie kan worden gebouwd of dat  
de toren iets moet worden opgeschoven De uitkomsten hiervan zijn op dit moment  
nog niet bekend.

opdrachtgever: Gemeente Ooststellingwerf
Contactpersoon opdrachtgever: Roelof Hooijsma
Boomtechnische begeleiding van het project: Boom-KCB uit Nijeberkoop
Contactpersoon: Jan-Bouke Sytsma 
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KAppEN AANGETASTE BoMEN NoordooSTpoldEr

Kapwerkzaamheden aangetaste bomen Westermeerweg 
in de Noordoostpolder. Het betreft hier voornamelijk essen 
welke zijn aangetast door de essentaksterfte in struwe-
lensingels. Het gaat om circa 900 bomen. Door gebruik 
te maken van de Gallmac 115, welke uitgerust is met een 
velkop (Gierkink GMT 035) en speciale jib, kan er flexibel en 
veilig worden gewerkt langs en op de openbare weg.

opdrachtgever: Gemeente Noordoostpolder
Contactpersoon opdrachtgever: Anton Boertje
Aannemer: Wolterinck bv
Contactpersoon aannemer: I.T. de Groot

rECoNSTruCTiE HEGGErANK iN CuijK

De Heggerank in Cuijk ging voor bijna 3 maanden op de schop. Het achterste 
deel van deze hoofdweg was sinds begin januari t/m eind maart afgesloten 
voor doorgaand verkeer.  Begin december nog heeft de gemeente Cuijk aan 
de Heggerank 90 watercipressen laten kappen door Engelen Groen Uden 
bv. Het omzagen van deze bomen was volgens de gemeente onvermijde-
lijk, omdat boomwortels stoeptegels op veel plaatsen langs de weg al jaren 
gevaarlijk omhoog drukten. Ook zijn her en der boomwortels in straatkolken 
en het riool gegroeid. Verder klaagden aanwonenden al langer bij de gemeen-
te over de jaarlijks terugkerende overlast in de herfst van de massaal naalden 
verliezende bomen. Engelen Groen uit Uden heeft deze opdracht uitgevoerd. 
Daarnaast zijn er een 26-tal groeiplaatsen gemaakt met bomengranulaat en 
bomengrond. Onderdeel van dit project was ook de aanplant van 26 nieuwe 
bomen, Fraxinus pennsylvanica. ‘Cimmzam’ in dit geval. 

Aanneemsom: € 74.400
opdrachtgever: Gemeente CGM
Contactpersoon opdrachtgever: Jeroen Burgman, Jeroen.Burgman@CGM.nl 
Aannemer: Engelen Groen Uden bv
Contactpersoon aannemer: Stephan Marcusse, info@engelengroen.nl

HErplANT EiKEN AAN dE BroEKHEurNElAAN iN ENSCHEdE

De oude laanbeplanting met Qurcus petrea in de middenberm van de Broekheurnelaan in Enschede is 
deze winter gerooid. De bomen hadden weinig toekomstperspectief door slecht ingerichte groeiplaats en 
vertoonden nauwelijks groei. De  voedselarme toplaag is afgegraven en apart in depot gezet. Nadat de 
ondergrond is gespit is die verrijkt met 30% goede bomengrond. De resterende grond  is afgevoerd waarna 
de schrale bovenlaag met naar verwachting nog veel zaden van de oude kruidenvegetatie opnieuw is 
aangebracht. Voor de beplanting is gekozen voor Quercus cerris Marvellous wegens de groeivorm en het 
lange behoud van mooie bladeren en vruchten. De klimaatbestendigheid heeft ook een rol gespeeld.
De berm zal worden ingezaaid met een bloemrijk mengsel.

Aanneemsom: circa e130.000
opdrachtgever: Gemeente Enschede
Contactpersoon opdrachtgever: Rinus Mulder, 06-534818147
Architect: Cristine Rischman
Aannemer: Onderhoud Enschede BV
Contactpersoon aannemer: Herbert Meijerink, 06-53228059
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uiTVoErEN ACHTErSTAlliGE SNoEi liNdEN iN looN op ZANd 

De linden rondom Het Witte Kasteel zijn gekandelaberd nadat deze tijdens 
hevige beschietingen in de tweede wereldoorlog zwaar beschadigd zijn 
geraakt. De leeftijd van de oudste linden wordt geschat op circa 200 jaar.  
De laatste 20-25 jaar is er niet meer gesnoeid aan de bomen. Het betreffen  
linden met zeer veel holten, waardoor de kronen te zwaar worden om  
gedragen te worden door de stam, met risico op breuk en verlies van de  
linden tot gevolg. Brengen we de kroon van zo’n linde in fases terug waarbij 
de compensatiegroei bepalend is voor de opvolgende fases dan kan zo’n 
boom zonder problemen terug worden gebracht naar zijn oorspronkelijke 
staat. Door steeds de dikste takken weg te nemen en goed oplettend dat men 
niet meer dan 40% van de bladmassa verwijderd (afhankelijk van de  
mechanische en fysiologische staat waarin de boom verkeerd) kan zo’n boom 
blijven voorzien in zijn suikerbehoefte en zelfs zijn reserves deels aanvullen. 
Het terug brengen naar een compacte kroon kan meestal in drie tot vijf fases 
gerealiseerd worden. Dit is ook afhankelijk van de staat waarin de boom  
verkeerd en de groeiplaats omstandigheden.

overzicht werkzaamheden
126 gekandelaberde linden gesnoeid met een boomhoogte  
tussen 6 en 20 meter
31 bomen klimmend gesnoeid
73 bomen in de lanen gesnoeid
Verankeren van plakoksels in 4 beuken
Onderstandig snoeien van plakoksels in 10 beuken en 5 linden

Aanneemsom: € 16.870,00 exclusief BTW
opdrachtgever: Stichting Het Witte Kasteel
Contactpersoon opdrachtgever: Dhr. P. Broos, info@hetwittekasteel.nl
Aannemer: Boomrooierij Weijtmans 
Contactpersoon aannemer: Ralf Van Humbeeck, algemeen@weijtmans.nl

VErplAATSEN HErdENKiNGSBooM iN BroNCKHorST

Bij school St. Joannes in Steenderen stond een herdenkingsboom ter  
nagedachtenis aan de overleden leraar Johan van de Logt. De boom heeft een 
bijzondere betekenis voor de leraren en leerlingen van de school en moest 
daarom mee naar het nieuwe kindcentrum. Daar kreeg hij een mooie plek 
op het nieuwe schoolplein. De gemeente Bronckhorst, natuurwerkgroep het 
Steenders Landschap, aannemersbedrijf De Covik en onderwijsstichting Pro8 
sloegen de handen ineen en op 6 november 2015 werd de boom uitgegraven 
en verplaatst van de dr. A. Arienstraat naar de Prins Bernhardlaan. Hij staat 
nu op z’n nieuwe plek. Het gaat om een tulpenboom (liriodendron) van ca. 
7m hoog. In het voorjaar van 2015 heeft natuurwerkgroep het Steenders 
Landschap de verplanting voorbereid door de kluit rondom af te steken.  
Met goede verzorging en veel water was de boom in staat om een goede kluit 
te vormen. Daardoor werd de verplanting een succes. 

opdrachtgever: Natuurwerkgroep het Steenders Landschap  
en gemeente Bronckhorst
Contactpersoon opdrachtgever: Marnix Schoppers
(gemeente) m.schoppers@bronckhorst.nl
Aannemer: De Covik 
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VErplANTEN CATAlpA`S AMSTElSTATioN 

In februari zijn ‘s nachts twee bijzondere bomen Catalpa’s (Trompetboom) 
verhuisd van het Julianaplein naar het Pocketpark, het nieuwe buurtparkje 
aan de Bertrand Russellstraat. De grote, beeldbepalende bomen zijn verplant 
volgens de ‘pallet-methode’.De volwassen grote bomen zijn circa vier jaar 
geleden op hun verplanting voorbereid door het maken van een wortelkluit 
die de bomen tijdens hun verplanting mee krijgen. Iedere wortelkluit heeft 
een afmeting van 16 vierkante meter. Tijdens het maken van de kluit zijn 
boomwortels verwijderd aan de randen van de kluiten. Water en voedings-
giften houden de bomen gezond. Hierdoor gaan de bomen in hun kluiten 
meer boomwortels ontwikkelen en worden geschikt om te verplanten.

Aanneemsom: €96.000
opdrachtgever: Gemeente Amsterdam afdeling Grond en Ontwikkeling
Contactpersoon opdrachtgever: Maria Geelen , 06 - 11 37 75 99
Architect: Ruwan Aluvihare, 020 2551702 of 06 12335094
Aannemer: Donkergroen onderaannemer Nationale Bomenbank
Contactpersoon aannemer: Dirk Doornenbal, 06 53693916

TErrEiNiNriCHTiNG CNME iN AMErSfoorT

Het Centrum voor Natuur- en Milieu Educatie helpt scholen bij onderwijs over 
natuur en milieu. Dit gebeurt in de vorm van lessen en tentoonstellingen.  
Na een nieuw gebouw was de buitenruimte ook klaar voor vernieuwing.  
In de voor-malige situatie stonden de bomen in een struweel. In de nieuwe 
situatie kleden zij de entree van het gebouw aan. Doordat er vrij forse maten 
aanwezig zijn, is er gekozen om de nieuwe bomen ook in forse maten aan 
te brengen. Hierbij ging het om maten tussen de 28 en 35 cm omtrek. Door 
diverse soorten toe te passen breidt de diversiteit aan bomen uit bij het 
CNME. Het leuke aan dit project is dat de beplanting zowel een esthetisch als  
educatief doel heeft. Tussen de bomen zijn diverse paden aangebracht, van 
ongebonden verharding tot beton- en schelpenpaden. Om zo veel mogelijk 
schade aan de wortels te voorkomen, zijn de cunetten op de minimale hoogte 
ontgraven en is er met het materieel zo goed als alleen over de paden  
gereden.

Aanneemsom: €149.850,-
opdrachtgever: Gemeente Amersfoort
Architect: ESscapes
ingenieursbureau: OR else
Aannemer: De Ridder
Contactpersoon aannemer: Lucas Servaas, info@jderidderbv.nl

Be social 
Scan of ga naar:  

http://www.boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-5848
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In deze uitgave tel ik slechts drie pagina’s met in totaal negen projecten die 
door lezers zijn ingestuurd. Ik zeg met nadruk slechts drie pagina’s, omdat 
eerdere edities van Boomzorg veel ruimer bedeeld waren in het aantal projec-
ten. Ik vertel dit maar even om aan te geven dat er heel wat gaande is in ons 
bomenwereldje. Wat daarbij vooral opvalt is een groei in het aantal projecten 
waarbij diversiteit een (belangrijke) rol speelt. Verheugend natuurlijk, maar 
jammer genoeg is dit slechts één zijde van de medaille. Nog maar een paar 
maanden geleden beklaagde ik mij op deze pagina over het feit dat aan-
nemers en overheden in de wijde omgeving waar ik woon alleen maar eiken 
planten. Op hetzelfde moment wordt er dus bij projecten waar beheerders en 
architecten nu eens echt voor gaan zitten gestreefd naar divers aanplanten. 

Een leuk voorbeeld daarvan leest u in het Inspiratieboom-verhaal dat u aan-
treft in deze editie. De boombeheerder van Zundert wil zijn dorp de uitstaling 
gaan geven van een echt boomkwekershoofdstad en plantte onder ander 
Sycoparrotia, maar ook Aesculus x arnoldiana en nog een hele hoop andere 
bijzondere en inspirerende soorten. We hebben met beheerder Kruiver afge-
sproken dat we graag nog een keer aandacht geven aan zijn aanpak om zelfs 
als regiegemeente, waar je jammer genoeg toch wat verder weg raakt van de 
dagelijkse praktijk, invloed kunt uitoefenen op de boomkeuze. Kort gezegd 
komt het er op neer dat je als beheerders een lijst beschikbaar stelt waar aan-
nemers en architecten een keuze uit kunnen maken. Ook voor boomkwekers is 
hier overigens nog een wereld te winnen. Voor een kleine kweker – er zijn nu 
eenmaal meer kleine dan grote kwekers -  is het lastig om een groot sortiment 
beschikbaar te houden, maar dat is toch echt de enige manier om jezelf in de 
kijker te spelen bij beheerders, die in zijn voor iets nieuws. 

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofdredacteur
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Kreitenmolenstraat 175

5071 BD  Udenhout

Tel. 013-51114 83

Fax 013-51143 73

De vakantie is voorbij, het rooiseizoen is weer in volle gang

Bomen rooien

Bomen snoeien

Stobben frezen / rooien

Inkoop/verkoop stamhout

Advies

Inkoop/verkoop van 
houtsnippers

Afvoer van snoeihout,
blad en schoffelvuil

Zo heeft gemeente Tilburg het beheer en 

onderhoud van de Tilburgse bossen tot eind 

2018 uitbesteed aan Boomrooierij Weijtmans. 

Het gaat om 26 bosgebieden, met in totaal zo’n 

600 hectare bossen. Het werk is Weijtmans 

gegund omdat hun plan het beste aansluit bij de 

criteria en ambities van de gemeente Tilburg.

Betrokkenheid en inbreng van de bewoners

van Tilburg bij het bosbeheer is erg belang-

rijk, daarom organiseert Boomrooierij

Weijtmans gedurende de beheerperiode een 

aantal boscafé’s over het duurzaam in stand 

houden en verder doen ontwikkelen van de 

Tilburgse bossen. 

Opdrachtgever, Stichting Stadsbomen, stads-

ecologen en inwoners zijn erg tevreden over 

deze bijeenkomsten. Hierdoor ontstaat een 

win-win situatie waarbij de aannemer het werk 

zonder problemen uit kan voeren.

Boomrooierij Weijtmans organiseert boscafé’s om burgers en instanties 

te betrekken in ontwikkelingen en uitvoeringen in bosgebieden. Met deze 

gezonde blik op de toekomst profi leert Weijtmans zich wederom tot een 

vooraanstaand speler op het gebied van bosbeheer.

Boomrooierij Weijtmans geeft informatie aan inwoners van Tilburg tijdens de fi etstocht van het boscafé

betrokken in bosbeheer


