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TREE
INDUSTRY
PERSONALITY

Voor al uw rooi- en
snoeiwerkzaamheden
Kortenhoef
Tel: 06-21225226
www.robvandenhoek.nl

Boomtechnisch onderzoek
advies & taxatie

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

Onderzoek, advies, snoei
ETW, ETT
T: 030-656 3016
M: 06-54942530
info@vanaschgroenvoorziening.nl
www.vanaschgroenvoorziening.nl

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

Adviseurs voor: Bomen,
Grootgroen, Flora&Fauna
Van Pallandtlaan 10
6998 AW Laag-Keppel
T: 0314-642 221
info@foreestgroenconsult.nl
www.foreestgroenconsult.nl

Markelo: 0547-750 900
Dedemsvaart: 0523-611 176
info@boomspecialist.nl
www.boomspecialist.nl

Snoeien, rooien, verplanten
VTA controle, advies
Treeworker, Tree Technician

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

T: 0525-653695
M: 06-51061686
info@boomentuintechniek.nl
www.boomentuintechniek.nl

Boomadviesdiensten Heusden
Boomtechnisch onderzoek, VTA,
Boomeffectanalyse,
(Picus-) geluidstomografie
T: 06-12330613
info@boomkarwei.nl

Boomtechnisch adviseur
European Tree Technician
Harderwijkerstraat 35
3881 ED Putten
T: 0341-370290
M: 06-46206749
info@boomadviesduifhuizen.nl
www.boomadviesduifhuizen.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
www.ablboomverzorging.nl

adviseur - taxateur - liefhebber
- deskundige - fotograaf beschermer - verzorger
Specialist in advies en beheer van
monumentale en veterane bomen
roel@vermeulenboomadvies.nl
06-11 36 06 02
www.vermeulenboomadvies.nl

Windhoek 5
7345 EH Wenum Wiesel
T: 055-3121041
F: 055-3120728
bouwmeester@treeworker.nl
www.treeworker.nl

De groene vallei
VTA-rapportages
FFW-checks
Waaldijk 24
6677 MB
Slijk-Ewijk
0481-482 556
0653-847 171
bosland@planet.nl

Leendert Jan van Santen
Expert advies voor
bomen in de stad

Cozijnsenlaan 25
3772NP Barneveld
T: 06-511 446 87
info@degroenevallei.nl
www.degroenevallei.nl

25 jaar ervaring
T: 020-411 87 53
couenberg@natura-ingenium.nl
www.natura-ingenium.nl

Tarzan Boomspecialisten

Snoei & Kap - onderzoek,
inventarisatie, aanplant, detachering

T: 0297-582994
f@tarzan.eu
www.tarzan.eu

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

Agro “De Arend” BV
Tielsestraat 95

tel: 0488 – 483275

4041 CS Kesteren

info@agrodearend.com

www.agrodearend.com

Uw partner
met visie voor
de kweker!
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Boomambassadeur
Koen Maes: ‘Sorbus
domestica is variatie
ten top!’

Plaatjes zijn net zo zeldzaam als de species zelf en de boom bestaat nauwelijks in
cultuur: Sorbus domestica. Koen Maes, bioloog en adviseur natuur, landschap en
water bij ingenieursbureau Sweco België, is vastbesloten om deze in de Benelux
in vergetelheid geraakte boom opnieuw op de kaart te zetten.

www.boomzorg.nl
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Climate Trees

international seminar june 20 2018

Klaus Körber

Andrew Hirons

Keith Sacre

Jaap Smit

Stadtgrün 2021:
Urban tree
species selection
in a changing
climate

Tree Species
Selection for
Green
Infrastructure

The role of
nurseries in tree
species selection

Floriade Urban
Arboretum,
a step into the
future

The climate in our cities has changed in the past years and will change even
more in the coming years. In consequence we will have to plant different trees
in the future, which are better adapted to the rigid city climate. But how do we
decide which species and cultivars are best adapted and how can we be sure
those trees are being grown in nurseries?

sign up:

climatetrees.eu
Entrance € 95

LOCATION
Batouwe Nurseries, Engelandstraat 1B
6669 DX Dodewaard (the Netherlands)

COLOFON
Boomzorg wordt 8 keer per jaar in een gemiddelde
oplage van 2.250 exemplaren verspreid onder
boomverzorgers en boombeheerders in dienst van
gespecialiseerde bedrijven en gemeentes.
Redactie & commercie
NWST NeWSTories bv
Fransestraat 41
6524 HT Nijmegen
T 024-3602454
I www.boomzorg.nl
Hoofdredacteur:
Operationeelmanager:
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Sales support:
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Abonnementen
77,- per jaar. De abonnementsperiode loopt van
1 januari tot en met 31 december van ieder jaar en
uw abonnement zal jaarlijks automatisch worden
verlengd, tenzij uw schriftelijke wederopzegging
uiterlijk 31 oktober voorafgaand aan de nieuwe
abonnementsperiode in ons bezit is. Op alle
abonnementen zijn onze leveringsvoorwaarden
van toepassing. Deze vindt u op
www.boomzorg.nl/abonnement
ISSN: 2211-9892
Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van
(de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voorbehouden.
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‘Of een boom klimaatbestendig is,
hangt af van omgeving waarin de
boom geplaatst wordt’

‘Eén wortelstelsel zorgt voor
evenwichtige meerstammige
boom’

Klimaatverandering is een natuurlijk fenomeen.

Meerstammige bomen worden steeds

Maar de mens zorgt ervoor dat het proces 170
keer sneller gaat, blijkt uit berekeningen van
Australische en Zweedse wetenschappers. De
natuur heeft niet altijd de kans om zich aan te passen aan het steeds extremere weer. En dat heeft
drastische gevolgen voor de bomen in onze steden. Hoe gaan we hier mee om? Tijdens symposium Climate Trees op 20 juni zetten meerdere spre-

populairder; hun grillige vorm wordt gezien
als natuurlijker dan de rechte laanboom.
Veel bomen zijn geschikt om als meerstammige de aandacht te trekken. Martien
Mantje ziet ze het liefst op één wortelstelsel.
Bij goed onderhoud is de meerstammige
niet kwetsbaarder dan de strakke, rechte
laanboom.

kers uiteen welke bomen in stedelijke gebieden in
de toekomst geplant moeten worden, aangepast
op extreem weer. Eén van hen is Keith Sacre.
6
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Eerste intergemeentelijke transfer van de
Bomenmakelaar
Drie platanen verhuisden op 9 maart van Breda naar Steenbergen, zo’n veertig
kilometer verderop. Het is de eerste ‘intergemeentelijke bomentransfer’ van de
Bomenmakelaar, het initiatief van Roy Wouters, Arjan Zoontjens en Jasper Putter
om een nieuwe plek te vinden voor volwassen bomen die op hun huidige plaats
niet behouden kunnen blijven.
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16

Gemengde ervaringen met nieuwe
overkoepelende Wet natuurbescherming

20

Gemeente onschendbaar. Toch?

22	Hou op met kiezen uit de catalogus, maar
kies op basis van echte informatie
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Bomen met toekomstmogelijkheden
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‘Werk aan bomen ligt gevoelig’

36

Aannemers leveren op grote schaal minder
groeimedium als afgesproken

48

Gewone taxus: volgens boomambassadeur
Vermeulen helemaal niet zo gewoon

Vegetabile – het Plantenrijk – behoort het geslacht

52

Bomen over boomprojecten

Viburnum tot de orde van de Dipsacales en daarbinnen

72

Vreetbuien

74

Hoofdredactioneel

64
Het geslacht Viburnum (deel I)
Binnen de systematische indeling van het Regnum

VOLG ONS

tot de familie van de Caprifoliaceae, de kamperfoelie
familie.
twitter.com/boomzorg
facebook.com/bladboomzorg

www.boomzorg.nl
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Inschrijving voor
Boomproject van het Jaar

De inschrijving voor de derde editie van het Boomproject van het Jaar
is geopend. VHG is daarom op zoek naar projecten van boomspecialisten. Het Boomproject van het Jaar 2018 is een initiatief van brancheverenging VHG. De wedstrijd heeft als doel om de meerwaarde van
bomen te belichten.
Ook wil men het werk van boomspecialisten onder de aandacht
brengen van opdrachtgevers en consumenten. De voorgaande edities
werden gewonnen door BTL met de herinrichting van de Pannekoekendijk en door TGS met het Maanplein in Heerlen. Deze projecten
hebben volgens VHG 'laten zien dat geslaagde boomprojecten echt
teamwerk zijn van boomspecialisten, opdrachtgevers, aannemers en
kwekers'. VHG daagt boomspecialisten uit hun mooiste boomprojecten in te sturen voor de wedstrijd in 2018. Van donderdag 17 mei tot
en met vrijdag 15 juni kun je je inschrijven via de website van VHG.
De vakjury beoordeelt de inzendingen en bezoekt de aansprekende
projecten om de winnaar van 2018 te kiezen.

Bijvriendelijkheid in kaart

Groene data slim combineren
voor de bij
Cobra adviseurs geeft met hun Bijenkaart inzicht in de ‘bijvriendelijkheid’ van een
gebied en biedt handvatten om gebieden bijvriendelijker in te richten. Wilde bijen
hebben nestgelegenheid en voldoende voedsel nodig. De Bijenkaart richt zich op dit
laatste en brengt de voedselbeschikbaarheid van een gebied in kaart.
Een bloeiende boom is een tijdelijke 'voedselexplosie' voor bijen en kan in een groot
gebied een groot aantal bijen van voedsel voorzien. Maar eenmaal uitgebloeid is het
belangrijk dat andere boomsoorten ook tot bloei komen. Zo beschikken bijen seizoensbreed over voedsel. Op welke plekken is genoeg of juist een tekort aan voedsel?
De Bijenkaart brengt dit in beeld.

VAN BEGIN
TOT EIND…

Uw partner in stedelijk bosbeheer - www.van

NIEUWS

De bijenkaart is tot stand gekomen door big green
data op een slimme manier met elkaar te combineren. Bastiaen Boekelo, specialist wilde bijen bij Cobra
adviseurs, vertelt: 'Wij hebben een database ontwikkeld waarmee onder andere de locatie, soort en omvang van miljoenen bomen in Nederland inzichtelijk
zijn. Deze info koppelen we aan boomspecifieke
eigenschappen: wanneer bloeien ze? Wat is de
pollen- en nectarwaarde van deze boom? Deze koppeling brengt waardevolle informatie tot stand: een
schatting van de hoeveelheid voedsel voor bijen. Er
wordt speciaal gekeken naar bomen die bloeien in
voedselarmere periodes, januari t/m maart en juli
t/m oktober.' De algoritmes voor de totstandkoming
van de bijenkaart staan klaar. Nadat Cobra de koppeling met de database van de boombeheerder heeft
gemaakt, kunnen de berekeningen op elk gebied
losgelaten worden.’
Boekelo vervolgt: 'Ik moet erkennen dat de kaart nog
een wel een beperking heeft: de kruid- en struiklaag
wordt niet meegenomen. Zeker voor de diversiteit
van bijen is het van belang om kennis te verkrijgen
over deze vegetatie.' Inmiddels is Cobra druk in overleg met organisaties die betrokken zijn bij Nederland
Zoemt, waaronder Kennisimpuls Bestuivers, het
lectoraat bijengezondheid en Naturalis. 'We willen op
deze manier oplossingen ontwikkelen en aanbieden
voor het behoud van de wilde bijen in Nederland.’

ndennagel.nl

Aanplant boom in
Japanse tuin landgoed
Clingendael

Op donderdag 26 april is de Japanse tuin op
landgoed Clingendael geopend door de ambassadeur van Japan. De Japanse tuin is vanwege zijn
kwetsbaarheid jaarlijks slechts een korte periode
geopend. In de tuin zijn voornamelijk zeldzame
bomen en planten te zien. Tijdens de opening werd

+31 577 49 2403
info@vandennagel.nl

door de ambassadeur en de burgemeesters van
Den Haag en Wassenaar een Prunus nipponica
'Felice' geplant, een vroegbloeiende Japanse
sierkers met een elegante groeivorm en een mooie
herfstkleur. De boom en handeling werden verzorgd door Nationale Bomenbank. Dit is de enige
Japanse tuin in Nederland die stamt uit het begin
van de twintigste eeuw. Hij is rond 1910 aangelegd
en heeft daarom een hoge historische waarde.
Vanaf 1954 wordt landgoed Clingendael beheerd
door de gemeente Den Haag.

www.boomzorg.nl
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Veldmodules voor het snel en efficiënt
opnemen van
boomgegevens, zoals onderhoudskenmerken,
boomveiligheidcontroles en boominspecties.
Ook: Monumentale en waardevolle bomen
module, objectief en meetbaar.

“METEN IS WETEN”
meer info en demofilm op onze
website
Trekp roef

www.boom-kcb.nl/boom-trekproef

S afe t yC alc

S of t ware

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

www.boom-kcb.nl

Ta xati e
Grindweg 11
8422 DM Nijeberkoop

Cluster Stadsbeheer

Groene
vacatures
Het cluster zoekt een

De afdeling Uitvoering Werken verzorgt met zo’n 450 vakmensen de
integrale uitvoering van het jaarlijkse, projectmatige onderhoud van
objecten in de buitenruimte én het begraven en cremeren voor de stad
Rotterdam. Onderdeel daarvan is de zorg voor de bomen. In de stad
staan ruim 160.000 bomen, in de natuurlijke groenstroken en stukken
bos nog eens 450.000. Samen is dat meer dan 1 boom per inwoner!
Bomen zijn belangrijk voor Rotterdammers en de stad. Helaas hebben
stadsbomen hebben het niet gemakkelijk. Het klimaat in de stad is vrij
extreem in vergelijking met het bos. Bovendien is in de stad de bodem
vaak sterk verdicht, is de groeiplaats te klein, de omgeving stoffig en
droog en worden graafwerkzaamheden uitgevoerd vlakbij de wortels.

BOOMVERZORGER
(36 uur/week) die zorgdraagt voor de bomen.
De functie
Samen met 9 gemotiveerde collega’s verzorg jij deze
bomen. Je voert regulier onderhoud aan bomen met
een hoogwerker; jij hebt dus geen hoogtevrees! Verder
breng je technische constructies aan. Voor bomen
die gevoelig zijn voor ziekten of die een aanrijding
of ophoging van de weg hebben doorstaan, is extra
aandacht. Indien nodig bestrijd je ziektes door ze
bijvoorbeeld een injectie te geven. Klachten afhandelen
(ook buiten de gezette uren) behoren tot de werkzaamheden. Als boomverzorger bedien je machines als een
snipperaar en een motorkettingzaag. Veiligheid staat
bij jou dan ook hoog in het vaandel.

Boomstrateeg
en

Allround Boomverzorger

Vraag en aanbod
Je beschikt over de typisch Rotterdamse doe-mentaliteit
en je bent niet bang om in bomen te klimmen. Je bent
in staat lichamelijk belastende werkzaamheden te
verrichten en deze samen met je collega’s zorgvuldig en
in een vlot tempo uit te voeren. Ook sta je ervoor open
om wacht- en waakdiensten te draaien.

Werk samen met ons aan de mooiste projecten!

www.werkenbijbtl.nl
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Daarnaast beschik je over:
· afgeronde mbo+ opleiding in de tuinbouw;
· geldig ETW-diploma;

· rijbewijs B en E;
· om de machines te kunnen bedienen is het belangrijk
dat je in het bezit bent van ARBO-certificaat
· kennis en affiniteit met handboekbomen is een pré.
Je kunt rekenen op:
· een salaris dat past bij je leeftijd, opleiding en
ervaring van maximaal € 2.729,- (schaal 6) bruto
per maand op basis van een 36-urige werkweek;
· een Individueel Keuzebudget (IKB) dat je kunt
inzetten voor bijvoorbeeld fitness, een opleiding
of de aanschaf van een nieuwe fiets;
· goede secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder
een ABP-keuzepensioen reiskostenvergoeding en
uitstekende verlofregelingen.
Contactgegevens
Wil je meer inhoudelijke informatie? Neem dan
contact op met Gert-Willem Mengerink, Teamleider,
op telefoonnummer 06-22486765. Heb je vragen
over de sollicitatieprocedure? Bel dan met onze
recruiter Sharon Riesmeijer op 06-43835485.
Solliciteren kan door een mail te sturen naar:
sa.riesmeijer@rotterdam.nl.

NIEUWS

Stihl: ‘2017 boekjaar
met drievoudig record’
De Stihl Groep realiseerde in 2017 een recordomzet
van 3,8 miljard euro, een stijging van 9,7 procent
in vergelijking met vorig jaar. Dat liet dr. Bertram
Kandziora (voorzitter van de directie) weten tijdens
de persconferentie op 18 april in Waiblingen. Groeimotoren vormden benzine-aangedreven machines
en accuproducten voor particuliere gebruikers.
Stihl spreekt over 2017 met de term ‘drievoudig
record’. Naast de omzetstijging wordt daarmee
gedoeld op de groei van het aantal werknemers
en het aantal verkochte motoreenheden. In 2017
werden voor het eerst wereldwijd meer dan 10 miljoen motoreenheden verkocht. Daarnaast werkte
eind 2017 een recordaantal medewerkers voor het
concern: 15.875.
De digitalisering zou de komende jaren de ‘groeilocomotief’ kunnen worden. Volgens Kandziora is
de digitalisering in 2017 in een stroomversnelling
geraakt en worden de producten nog aantrekkelijker gemaakt met software en smart services. 'Het
potentieel daarvoor vinden we in de hele waardecreatieketting, te beginnen met productieprocessen van smart producten en nieuwe bedrijfsmodellen tot en met service en distributie. Vooral in de
domeinen Smart Garden, Forst 4.0 en Advanced
Landscaping zien we veelbelovende mogelijkheden. Maar ook op het vlak van vlootmanagement,
diefstalbescherming en optimalisering van de
onderhoudsintervallen is er een groot potentieel.'
Om de activiteiten rond digitalisering te bundelen
en te versnellen, heeft Stihl nieuwe structuren
en werkprocessen ingevoerd. Het afgelopen jaar
werden de nieuwe afdelingen Digitalisering en
Stihl Digital GmbH opgericht. Deze vennootschap participeert in jonge bedrijven die digitale
bedrijfsmodellen ontwikkelen en klaarmaken voor
productie. Kandziora: 'Daarnaast ontwikkelen we
onze processen consequent verder om nog sneller
en dynamischer te kunnen handelen. Zo hebben
we in de onderneming bijvoorbeeld de eerste
Innovation Labs opgericht, waar multidisciplinaire
teams intensief aan nieuwe ideeën werken.'

Naast de groene uitstraling van de stad waren ook
de innovatieve ondergrondse boomconstructies
reden om Apeldoorn als winnaar aan te wijzen. Op
8 juni werd de prijs officieel overhandigd door Peter
Brocka, burgemeester van Trnavia in Slowakije, de
winnaar van vorig jaar. Naast Apeldoorn waren
ook Breda en Dordrecht in de race voor de titel.
De vakjury roemt onder andere de wijze waarop
Apeldoorn omgaat met bomen in een stedelijke
omgeving. Door innovatieve oplossingen wordt
het groen in de stad gewaarborgd. Al in de jaren
negentig experimenteerde de gemeente Apeldoorn
met ondergrondse boomconstructies. Apeldoorn
telt inmiddels ruim 350 van deze boombunkers.
Wethouder Mark Sandmann is ongelooflijk blij en
trots met de uitverkiezing. 'Buiten het feit dat het
altijd bijzonder is om zo'n titel te verkrijgen, vind
ik het een prachtige kroon op het werk van onze
bomenbunkerbedenker Anton Dekker. Een terechte
eer voor zijn innovatieve ideeën en een mooie afronding van zijn carrière.'
De vakjury bestaat uit acht leden van de Europese
koepelorganisatie van boomspecialisten. Zij werden
vergezeld door een afvaardiging van de branchevereniging VHG. Samen bezochten zij onder andere het
Stationsplein in Apeldoorn. Landelijk staat het plein
bekend als een bijzondere combinatie van groen,
kunst en innovatie. Apeldoorn is niet de eerste
Nederlandse stad die deze titel wint. Amsterdam
sleepte de prijs namelijk in 2012 in de wacht.

‘Gigantische explosie
eikenprocessierups’

Het warme weer eind mei zorgt voor een gigantisch explosie van de eikenprocessierups. Dat meldt
bedrijfsleider Twan Verhoeven van de Nationale

Bomenbank. 'Het aantal meldingen van gemeenten, instellingen en burgers is enorm.' Volgens
Verhoeven worden medewerkers van de Nationale Bomenbank sinds de vierde week van mei
platgebeld over de diertjes. 'Door het warme weer
ontwikkelen de rupsen zich in sneltreinvaart. Met
name in Zuidoost Brabant is de overlast groot. Heel
veel lanen zijn besmet, er zitten veel nesten met
rupsen. Onderaan bomen tegen de stam vinden we
grote plakkaten en ook hoger in de boom verschijnen nestjes met rupsen.' Het leidt tot veel klachten
vertelt Verhoeven: 'Veel mensen moeten zich bij
hun huisarts melden om zich te laten behandelen.'
Het aantal medewerkers dat meehelpt met de
bestrijding is door de drukte flink opgeschaald: 'We
zijn nu met zes ploegen aan het werk en zijn bezig
om op te schalen naar tien ploegen. We zetten
ook zzp'ers en invalkrachten in.' De grote toename
van eikenprocessierupsen dwingt het bedrijf ertoe
om keuzes te maken. 'We geven nu voorrang aan
schoolpleinen, speelplaatsen en evenementen
waar grote drukte heerst. Dat doen we in goed
overleg met de opdrachtgevers. Daarna pakken we
het buitengebied aan.' Verhoeven ontraadt particulieren die last hebben van de rups om zelf met
een stofzuiger of een brander aan de slag te gaan.
'Dan is de kans groot dat je enkel de brandharen
verspreidt en dat het van kwaad tot erger gaat.
Hiervoor moet je professionals inschakelen met het
juiste gereedschap, zoals stofzuigers met speciale
filters.' Hij verwacht dat, mede door de toename
van de eikenprocessierups dit jaar, de overlast het
volgend jaar ook zal toenemen. 'Je zult deze rups
heel consequent moeten bestrijden. Er zijn mensen
die het accepteren en er weinig tegen willen doen.
Dat leidt tot een grote besmettingsbron volgend
jaar.'

Rupsen eten eikenbomen massaal kaal

De massale kaalvraat van eiken door verschillende insecten is weer begonnen, meldt Nature Today. De
kaalvraat vindt vooral plaats in grote delen van de noordelijke provincies. Door de hoge temperaturen
in april stond de eik dit jaar vroeg in de bloei, waardoor ontelbare aantallen rupsen en bladwespen
de bomen compleet kaal hebben gegeten. De kale takken van de eikenbomen zorgen bijna voor een
winters aangezicht. Dat is niet zo gek, aangezien veel verschillende soorten rupsen de bomen kaal eten.
Het gaat om rupsen van de grote wintervlinder (Erannis defoliaria), de kleine wintervlinder (Operophterabrumata), verschillende soorten voorjaarsuilen, de ringelrups (Malacosoma neustria), de eikenbladroller (Tortrix Viridana), de witvlakvlinder (Orgyia antiqua) en de eikenprocessierups (Thaumetopoea
processionea). Verder doen veel meikevers en verschillende soorten bladwespen zich tegoed aan de
eikenbladeren.

Apeldoorn verkozen tot
bomenstad van Europa
Apeldoorn mag zich een jaar lang 'European City
of the Trees' noemen. Dat werd onlangs bekendgemaakt door een internationale vakjury van de
organisatie EAC (European Arboricultural Council).

www.boomzorg.nl
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Eerste intergemeentelijke
transfer van de
Bomenmakelaar
‘We hopen dat met dit project het initiatief nog breder opgepakt wordt’
Drie platanen verhuisden op 9 maart van Breda naar Steenbergen, zo’n veertig kilometer verderop. Het is de eerste ‘intergemeentelijke bomentransfer’
van de Bomenmakelaar, het initiatief van Roy Wouters, Arjan Zoontjens en Jasper Putter om een nieuwe plek te vinden voor volwassen bomen die op
hun huidige plaats niet behouden kunnen blijven.
Auteur: Kelly Kuenen
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Er werd een inspiratieboek gemaakt dat werd aangeboden aan de gemeente. Die kwam samen met
de initiatiefnemers met een locatie voor de ontmoetingsplek. ‘Vandaaruit is de werkgroep doorgegaan in samenwerking met WmG-architecten
om te komen tot een inrichtingsschets. De locatie
is op een nog braakliggend terrein; er moet nog
gebouwd worden. Daarom kijken we nu wanneer
wat uitgevoerd zou kunnen worden, en hoe en
door wie.’
Levensboom
De keuze voor een grote boom was een bewuste.
Jansen: ‘Het beeld dat je daarbij hebt, is een boom
waaronder je kunt zitten en verblijven en die
een bepaalde uitstraling heeft. Dan denk je niet
aan een kleine maat boom die net is aangeplant.
De burgers hebben niet direct gevraagd om
een bestaande boom. In samenwerking met de
Bomenmakelaar is het idee ontstaan om op zoek
te gaan naar deze levensboom. Op die manier
konden we een verhaal verbinden aan de boom,
een boom die al een deel van zijn leven achter de
rug heeft. Dit was nog maar een idee, toen de kans
voorbijkwam om de platanen over te nemen.’
‘Een plataan is een boom die het hier goed doet,
die een zeer mooie stam krijgt en een mooie kroon
vormt. Een soort die past in het plaatje. Een exemplaar van een dergelijk formaat geeft al veel meer
beeld dan bijvoorbeeld vijf kleine net aangeplante
bomen.’
Niet één, maar drie
Het moest dus een levensboom worden. ‘Een

ACTUEEL

'Het is een soort
die past in het plaatje'

karakteristieke boom. En natuurlijk een die het hier
goed zou doen.’ Maar verder werd geen invulling
gegeven aan specifieke eisen. Het werden drie
flinke platanen. Jansen: ‘Vanuit het plan waren
we opzoek naar één boom. Maar de groene zone
in de nieuwbouwwijk Buiten de Veste is groot en
biedt ruimte voor meerdere bomen. Daarnaast was
het een mooie kans om deze bomen een nieuwe
plaats te geven. Ze staan nu op een tijdelijke
locatie. De uiteindelijke locatie moet nog exact
bepaald worden, maar dat zal zijn in de groenzone.’
Verplantingsonderzoek
De gemeente Breda benaderde de Bomenmakelaar
met de vraag of zij een project wisten om deze
behoudenswaardige bomen, die in Breda geen
plekje konden krijgen, via de Bomenmakelaar

In september 2017 benaderde de gemeente
Steenbergen Arjan Zoontjens met de vraag naar
een mooie grote ‘levensboom’ voor een ontmoetingsruimte in de nieuwe wijk Buiten de Veste. De
vraag naar die boom kwam vanuit een burgerinitiatief. De partners van school en opvang het
Podium hadden de wens om een ontmoetingsplek
te realiseren, vertelt Frederique Jansen, beleidsmedewerker bij de gemeente Steenbergen. ‘Door
contact te zoeken met diverse instanties zoals
de woningstichting en de gemeente, van wie
zij ondersteuning kregen, zijn zij op een actieve
manier aan de slag gegaan.’
De rol van de gemeente was destijds nog klein, in
de vorm van ondersteuning met een cultuurcoach.
‘De initiatiefnemers hebben een actief programma
opgezet met onder meer workshops en fietsrondes, om samen met de kinderen, omwonenden
en partners van het Podium een idee te vormen
van hoe men de ontmoetingsplek voor zich zag en
welke elementen erin terug moesten komen.’

www.boomzorg.nl
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Boomverzorger
(European Tree Worker)
Ben jij een boomverzorger, maar werk je nog niet dagelijks met
bomen, terwijl je dat wel het liefste doet? Dan ben jij de geschikte
kandidaat. Bij Nationale Bomenbank krijg je de kans om fulltime
met boomspecialistisch werk bezig te zijn. Je verder te bekwamen
als allround boomverzorger en je carrière verder uit te bouwen.
Wat bieden wĳ?
- Een plek in een jong en dynamisch team dat openstaat voor
nieuwe inbreng en ideeën.
- Een functie met verantwoordelijkheid en vrijheid.
- Een marktconform salaris.
- Een opleidingsplan op maat.
Interesse?
Stuur dan een e-mail met CV naar: info@nationalebomenbank.nl
t.a.v. Dirk Doornenbal en geef aan vanuit welke vestiging je wilt
werken, Amsterdam, Bleskensgraaf, Epe of Mill.

Boomspecialisten
www.nationalebomenbank.nl

Boomwortelgeleiding
Voorkom wortelopdruk
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Bewezen werking sinds 1976
Voorkomt verlies van stabiliteit van de boom
De meest hoogwaardige panelen op de markt
Wortelankers voorkomen opdrukken van panelen
Panelen zijn in elke vorm te buigen (hoek)
Hoogtes: 30, 45, 60, 90, 105 en 120 cm hoog

Nieuw!

Wortelankers
Koppeling
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‘Zowel vanuit de omgeving
als door bestuur en politiek
is er erg positief
gereageerd op deze
verplantactie’
allang blij dat de bomen een tweede leven krijgen,
ook al is dat buiten de Bredase gemeentegrenzen.
Het past ook wel in de toenemende regionale
samenwerking tussen gemeenten.’
Eerste koppelactie gemeenten
Voor de Bomenmakelaar, die vorig jaar officieel
van start ging, was het niet de eerste verplanting,
maar wel een bijzondere. ‘Er is interesse vanuit
meerder hoeken en eerder hebben we al particuliere verplantingen gedaan. Maar dit was de eerste
transfer van gemeente naar gemeente’, vertelt
Arjan Zoontjens.

De drie heren achter de Bomenmakelaar

een tweede kans te geven. Al in 2011 deed de
Nationale Bomenbank een verplantbaarheidsonderzoek naar de Bredase platanen die nu een
plekje hebben gekregen in Steenbergen. Ze bleken
vrij van problemen en zonder al te veel moeite vervoerd te kunnen worden.
Ronald van Heijningen, senior projectmanager
bij de gemeente Breda, vertelt daarover: ‘We zijn
begonnen met een vitaliteits- en verplantbaarheidsonderzoek zonder een nieuwe locatie voor
ogen te hebben. Na uitvoering daarvan bleek
dat meerdere bomen vitaal genoeg waren, maar
dat er voor een aantal bomen wel andere belemmeringen waren, met name kabels en leidingen.
Uiteindelijk bleken drie bomen vitaal genoeg en
goed verplantbaar. Vanwege een strakke uitvoe-

ringsplanning – een subsidiedeadline – moesten
de bomen begin maart weg. Binnen de eigen
gemeentegrens waren er geen projecten waar de
bomen qua locatie en planning naartoe konden.
Voor ons was dat een reden om de bomen via de
Bomenmakelaar aan te bieden.’
‘Dat de gemeente Steenbergen er uiteindelijk niet
voor kiest om de bomen direct op hun definitieve
plaats te zetten, maar eerst in een tijdelijk depot,
om ze vervolgens nogmaals te verplanten, is voor
ons wel een interessante gang van zaken’, aldus
Van Heijningen. ‘Als blijkt dat dat qua kosten en
vitaliteit van de boom in balans blijft, dan kunnen
we dat zelf in de toekomst wellicht ook doen binnen de eigen gemeentegrenzen. Voor nu zijn we

Jansen is tevreden over hoe alles tot nu toe heeft
uitgepakt. ‘De samenwerking met de gemeente
Breda en de Bomenmakelaar verliep prettig en
ging heel snel, en de verplanting is goed gegaan.
De bomen worden de komende jaren goed in de
gaten gehouden en daarna volgt de verhuizing
naar de vaste locatie.’ Van Heijningen geeft een vergelijkbare reactie. ‘Ja, het is goed bevallen. Zowel
vanuit de omgeving als door bestuur en politiek is
er erg positief gereageerd op deze verplantactie.
We zullen in het vervolg zeker vaker bomen gaan
aanbieden via de Bomenmakelaar. En wie weet
gaan we zelf zo ook bomen “adopteren”.’
Echt openbaar aangeboden werden deze bomen
overigens nog niet. De verbinding werd gemaakt
in het netwerk van de Bomenmakelaar. Maar de
exemplaren zijn toch te prijken gezet in de ‘etalage’
op het online platform, als voorbeeld van wat er
mogelijk is. ‘Ons doel is gemeenten zuiniger te
laten omgaan met hun bomen. Zij zijn immers de
grootste boomeigenaren. We hopen dat met dit
project het initiatief nog breder opgepakt wordt en
we nog meer bomen kunnen verplanten.’

Be social
Scan of ga naar:
www.Boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-7559
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Gemengde
ervaringen met
nieuwe overkoepelende
Wet natuurbescherming
Gedragscodes wringen, kennis
autoriteiten niet op orde
Brengt de vorig jaar ingevoerde nieuwe Wet natuurbescherming de bosbouw en groenvoorziening de beloofde verbeteringen? De gevoelens bij
partijen die ermee werken, blijken gemengd.
Auteur: Bart Mullink

De nieuwe Wet natuurbescherming, waarin onder
meer de voormalige Flora- en faunawet per 1
januari 2017 is opgegaan, heeft rust gebracht in de
uitvoeringspraktijk, verklaart projectleider Willem
Koop van groenaannemer Krinkels tevreden. Hij
prijst de duidelijkere regels, waarmee in de praktijk
veel makkelijker valt te werken. ‘Aan de grote onzekerheid, dat je steeds twijfelt of je het volgens de
natuurbeschermingsregels wel echt goed doet, is
een eind gekomen.’
Arjan van der Veen, stadsecoloog bij de gemeente
Lelystad, ervaart de nieuwe regels als een vereenvoudiging. De bescherming is voortaan gericht
op populaties in hun geheel, waardoor niet langer
elk individueel exemplaar per se hoeft te worden
ontzien. Ook is een aantal vooral in bermen voorkomende planten van de lijst met beschermde
soorten gehaald.
Het scheelt al met al een hoop stress, vervolgt
Koot. ‘Je kon eerder nog zo’n goede voorbereiding
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hebben, maar stel: je bent in een boom aan het
kijken en loopt per ongeluk over een daslook heen.
Dat is een beschermde plant. Zoiets probeer je
natuurlijk te voorkomen, maar het kan een keer
gebeuren. Vroeger ontstond dan gelijk paniek.
Alleen, zo’n plantje plattrappen is vervelend,
maar daardoor gaat de biotoop nog niet naar
de knoppen. Dat is in de nieuwe wet heel helder
omschreven en dat vinden wij een zeer positieve
ontwikkeling.’
De wettelijke zorgplicht geldt overigens nog
steeds voor alle soorten. De Lelystadse stadsecoloog: ‘Je mag geen enkele soort in gevaar brengen.
Over de brandnetel hoef je je geen zorgen te
maken, maar bermbloemen die eerder beschermd
waren, zoals orchideeënsoorten, veldsalie en
gulden sleutelbloem, vinden we nog steeds waardevol. We moeten door de nieuwe regels een deel
van het ecologische kennissysteem vernieuwen en
dat is een flinke opgave. Als we dat willen, kun-

nen we bij het beheer natuurlijk rekening blijven
houden met planten die niet officieel beschermd
zijn, maar die we om wat voor reden dan ook waardevol vinden.’
Glazig
Regels zijn één ding, ze kennen en uitvoeren is wat
anders, merkt Arnold Pasman, bedrijfsleider van
groenaannemer Eijkelboom. Dat er een nieuwe wet
is, is bij de verschillende overheden wel bekend,
denkt hij. Maar hij vraagt zich af of de betrokken
functionarissen doorhebben wat er nou precies is
veranderd. En dus ook, formuleert hij voorzichtig,
of alles al gebeurt conform de nieuwe wet. ‘Zelf
ken ik ook niet alle aspecten van de wet uit mijn
hoofd, maar er valt me wel eens iets op. Als ik denk
dat dingen niet op de juiste manier zijn geregeld,
attendeer ik mijn opdrachtgevers daarop.’ Dan
blijkt er weleens glazig te worden gekeken. Soms
ziet hij bijvoorbeeld nog de oude plantenlijstjes

3 - 2018
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De nieuwe wet
De Wet natuurbescherming vervangt
sinds 1 januari 2017 de voormalige Flora- en faunawet, de Boswet en de
Natuurbeschermingswet. De drie wetten zijn
samengevoegd in één wet, wat de uitvoering
moet vergemakkelijken. De formaliteiten die
de verschillende wetten met zich meebrengen, kunnen nu in één aanvraag worden
afgehandeld. Verder doet het Rijk bij de uitvoering een flinke stap terug ten gunste van
de provincies, die daarbij bovendien meer
vrijheid krijgen om eigen beleid te ontwikkelen. Een voor de groensector belangrijke verandering is de vernieuwde aanpak van soortenbescherming, waarbij het accent is komen
te liggen op populaties. De regels zijn in lijn
gebracht met die van de EU. Vooral voor verschillende bermbloemen is hierdoor tevens
de status van beschermde soort vervallen.
Een tweede verandering is dat het Rijk zich
grotendeels terugtrekt als uitvoerder van de
wettelijke taken op het gebied van natuurbescherming, ten gunste van de provincies.
langskomen uit de voormalige Flora- en faunawet.
Van Pasman mag het, als de voorbereiding inclusief een goede soorteninventarisatie maar in
orde is. De opdrachtgever bepaalt ook wanneer
er wordt gemaaid. Als die dat liever één keer per
jaar wil in plaats van twee keer, pas nadat hooggewaardeerde bermbloemen zijn uitgebloeid,
heeft hij zijn zegen. ‘Vaak is er sprake van oud
beleid waarover men tevreden is.’ Pasman kan zich
ook voorstellen dat beleidskeuzes afhangen van
lokale omstandigheden. ‘Het is van belang dat je je
opdrachtgevers een beetje kent en weet hoe hun
beleid eruit ziet.’ Tegelijk ziet hij dat de wet een
basis biedt om op terug te vallen als er problemen
dreigen, bijvoorbeeld praktische problemen over
de uitleg van de zorgplicht of de interpretatie van
de soortenbescherming.
Gedragscode
Of de vernieuwde wettelijke regels voor de
bescherming van de natuur werkelijk een versoepeling betekenen voor de groenvoorziening en
de bosbouw? Het is een vraag die Kees Weijtmans
van Bomenrooierij Weijtmans vooralsnog niet het
meest bezighoudt. ‘Wij zijn een ErBo-gecertificeerd
bedrijf en dat betekent dat wij moeten voldoen
aan de Gedragscode Bosbeheer.’ De gedragscode is verplicht volgens de ErBo-certificering
(Erkenningsregeling Bosaannemers) waaraan hij
zich heeft geconformeerd en is strenger dan de

Arnold Pasman

Kees Weijtmans

Willem-Jan van Weert

wettelijke natuurbeschermingsregels, weet hij.
Groenaannemers hebben sinds 2014 de
gedragscode Bestendig Beheer en Onderhoud
Groenvoorziening. Deze loopt nog tot eind
2019. Tot er een nieuwe versie is, blijft de oude
geldig, verzekert Marieke Teunissen, die bij de
totstandkoming ervan optrad als projectleider.

Ze onderstreept dat het wel al van belang is om
je te houden aan de nieuwe soortenlijsten. Deze
gedragscode is een gezamenlijk initiatief van
branchevereniging VHG en Vereniging Stadswerk.
Voor ruimtelijke ingrepen is er de gedragscode
Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting. Teunissen:
‘Die kan ook worden ingezet voor onder meer het
beheer bij ruimtelijke omvormingen en grootschalige kap. Deze wordt momenteel herzien. Ik hoop
dat de nieuwe versie nog dit jaar gereed komt.’
Lokale overheden zullen volgens haar alerter
moeten worden als ze soorten die niet meer
beschermd zijn, willen blijven koesteren: ‘Het is
niet verboden om er rekening mee te blijven houden, maar er is geen wet meer waarmee bescherming is af te dwingen.’
Provincies
De belangrijkste verandering ten opzichte van de
situatie voor 2017 vindt Teunissen dat het bevoegd
gezag voor de meeste zaken is verschoven naar
de provincies. Uit de toelichting van het ministerie
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit blijkt
dat dit meer betekent dan alleen een verandering
van uitvoeringsinstantie. Binnen de grenzen van
de nieuwe wet krijgen provincies bij de uitvoering
ook een zekere beleidsvrijheid, bijvoorbeeld voor
het opstellen van beheerplannen en het al dan
niet verstrekken van vrijstellingen voor bepaalde
soorten.
De decentralisatie roept in de sector gemengde
reacties op. ‘Vergeleken met vroeger zorgt het voor
meer gedoe’, stelt Bram van den Nagel van bosbouwspecialist Van den Nagel Groep. ‘We hebben
voor de vergunningverlening te maken met veel
verschillende instanties: gemeentes en provincies,
en daar de juiste personen vinden gaat vaak niet
gemakkelijk. Heb je eindelijk iemand aan de telefoon, dan blijkt die vaak slecht op de hoogte. Zoals
het voorheen ging, via de centrale overheid, was
het voor ons als landelijk werkend bedrijf eenvoudiger.’
Praktischer
Bedrijven in de bosbouw en groenvoorziening
blijken in elk geval ingenomen met de praktischere
omgang met biodiversiteit. Maar dat de uitvoering van de regels door de lokale en provinciale
overheden mensenwerk is, en dat de betrokken
mensen nog erg lijken te moeten wennen aan de
nieuwe situatie, leidt bij sommige bomenrooiers
tot gemor.
‘Goed dat jullie juist hierover schrijven’, verzucht
Van den Nagel. ‘Het is bijvoorbeeld wel degelijk
zo dat wij, behalve in het gebruikelijke winterseizoen, ook mogen zagen in de zomer. Als we maar
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Eenvoudig en zonder
moeite de volledige regie
over uw boomdata.
Treedash®: beter beheren, analyseren,
rapporteren en presenteren.

nieuw!
Treedash® vist selecties van gegevens uit uw systeem
en geeft deze weer op een dashboard met een digitale
kaart en overzichtelijke diagrammen. Het eindeloos (en
vaak ingewikkeld) selecteren in uw beheersysteem is
hiermee verleden tijd!
Welke bomen zijn in een bepaalde wijk aan een snoeibeurt
toe? Hoeveel bomen vormen een risico voor de omgeving?
U weet het met één muisklik. Een directieraming maken
voor het snoeien van alle bomen in de gemeente kleiner
dan 6 meter? Eén muisklik. Werkt u met een gebiedsindeling? Eén klik op het gebied en u heeft het totaaloverzicht,
of het nu gaat om de aantallen of de kosten. Handig bij
het aanvragen van offertes of maken van uw snoeibestek!
Treedash® geeft verantwoordelijken voor boombeheer de
regie over de gegevens (weer terug) in handen!

Nu ook Greendash®: één dashboard voor al uw groene data!
Afgelopen september introduceerde Tree-O-Logic
Tree-o-Logic Greendash®: in één oogopslag inzicht
in uw actuele groene data. Waar wordt op welke ambitieniveaus beheerd en wat kost dat? U weet het met
één muisklik. Wat bespaar ik als ik van beeldkwaliteit
B naar C ga, en wat voor consequenties heeft dit voor
het beheer? Allemaal vragen die u met één seconde
beantwoord ziet, zonder het maken van ingewikkelde
selecties of berekeningen.

> treedash.nl

T 0318 479 166 @ info@treeologic.nl I www.treeologic.nl
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Arjan van der Veen

Marieke Teunissen

Martijn Boertjes en Bram van den Nagel

zorgvuldig te werk gaan. Toch krijgen we vaak
commentaar. Soms leidt het zelfs tot rechtszaken,
die wij dan winnen, maar dit is niet wat wij willen. Liever doen wij ongestoord ons eigen werk:
bomen rooien.’ Regelmatig stuiten zijn medewerkers op mensen, variërend van toevallige passan-

ten en buurtbewoners tot vertegenwoordigers van
organisaties, die commentaar leveren. ‘Daarvan
hebben wij last.’ Van den Nagels rechterhand
Martijn Boertjes vult aan: ‘We werken zorgvuldig
en houden ons aan de regels. Toch zal er heus weleens een keer per ongeluk een merelnestje sneuvelen.’ Liever niet, natuurlijk, maar als dit gebeurt,
is dat voor de natuur niet het einde van de wereld.
‘We moeten kunnen aantonen dat we zorgvuldig
hebben gehandeld. Als we zo’n nestje, dat wellicht eerder bij de inventarisatie over het hoofd is
gezien, alsnog zien, dan gaat er een rood lint om
de boom en blijft die voorlopig staan.’ Hoewel de
nieuwe wet in sommige opzichten een verbetering
is, vinden Van den Nagel en Boertjes nog altijd dat
de overheid te weinig oog heeft voor de praktijk,
ook vergeleken met omringende landen, die aan
dezelfde Europese regels moeten voldoen, maar

wij die gedragscodes ooit in het leven hebben
geroepen om makkelijker te kunnen werken,
worden we er nu mee afgestraft. Opdrachtgevers
nemen geen genoegen meer met de wettelijke
regels, maar schrijven gedragscodes voor die veel
meer beperkingen opleggen dan wettelijk is geregeld.’
Omdat veel gedragscodes nog zijn gebaseerd op
de voormalige Flora- en faunawet, worden deze nu
aangepast aan de nieuwe wet. De sector moet wat
Weijtmans betreft op de eerste plaats gaan werken
volgens de regels van de nieuwe wet.

hieraan een in zijn ogen betere, praktischere invulling geven.

of de opdrachtgevers nu een gedragscode eisen of
desnoods willen dat bij wijze van spreken brandnetels en straatgras worden ontzien. Als het uitvoerende bedrijf is opgevallen dat iets essentieels
volgens de wet over het hoofd is gezien, kan het
de opdrachtgever daar wel op wijzen, want geen
bedrijf heeft er belang bij betrokken te worden bij
een wetsovertreding.
Een belangrijk voordeel van werken in opdracht is
dat de bedrijven op het gebied van formaliteiten
minder zorgen hebben. Bosbouwer Willem-Jan van
Weert (Van Weert Rondhout) ziet om die reden
vooral opdrachtgevers de vruchten plukken van de
nieuwe wet. ‘Die hebben minder rompslomp. Voor
ons is door de nieuwe wet in praktische zin weinig
veranderd.’ Wat hij de laatste jaren vooral soepeler
ziet gaan, is het plannen van snoei- en kapwerk
in de zomermaanden, de periode waarin wettelijke restricties het meest opspelen. ‘Maar’, zegt
hij daarbij, ‘dat komt niet door de wetswijziging,
maar doordat betrokken partijen er met zeventien
jaar Flora- en faunawet geleidelijk aan gewend zijn
geraakt. Iedereen begrijpt nu wel dat het nodig is
om op tijd een inventarisatie te maken van de flora
en fauna.’

Vrijstelling
Een belangrijk voordeel van de gedragscodes, die
vooral sectorgewijs werden ontwikkeld, is dat deze
een zorgvuldige omgang garanderen met planten
en vooral dieren. Dit is door de wetgever onderkend en beloond met een vrijstelling, met een
looptijd van vijf jaar: wie ermee werkt, hoeft niet
voor elke klus met nadelige effecten voor planten
of dieren afzonderlijk een ontheffing van de Wet
natuurbescherming aan te vragen.
Dat klinkt aantrekkelijk en zo was het ook bedoeld,
schetst Weijtmans. De Flora- en faunawet, die
rond de eeuwwisseling gefaseerd werd ingevoerd,
leidde behalve tot een betere bescherming van de
biodiversiteit in eerste instantie ook tot iets anders:
bureaucratische rompslomp en formalistische
scherpslijperij. Daarmee werd aan de ene kant de
natuur niet gediend en werden aan de andere kant
uitvoerende bedrijven en hun opdrachtgevers
onnodig in het nauw gedreven. Partijen vonden
elkaar vervolgens door gedragscodes te ontwikkelen waarmee een efficiënte bedrijfsvoering en
optimale natuurbescherming hand in hand konden gaan.
In oorsprong was het goed idee, dat volgens
Weijtmans in het bosbeheer in elk geval flink uit
de hand is gelopen. ‘De aanleiding was ooit dat
we als sector met de Flora- en faunawet werden
geconfronteerd, waardoor deze bijna een half jaar
plat kwam te liggen. Dat konden wij niet hebben.
Daarom hebben we de handen ineengeslagen
en samen met andere partijen de Gedragscode
Bosbeheer geschreven. Vervolgens is een wildgroei ontstaan. Waterschappen gingen een eigen
gedragscode bedenken en ook gemeenten. Terwijl

Opdrachtgevers
Gedragscode of niet, keuzes met betrekking tot
de omgang met regelgeving liggen op de eerste
plaats bij de opdrachtgevers. Bosbouwers en
groenaannemers hebben zich daarin te schikken,
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Gemeente onschendbaar.
Toch?
Mogelijkheid tot strafrechtelijke vervolging van gemeenten
Uitspraak Hoge Raad 20 februari 2018 ECLI:NL:HR:2018:236
Op 10 december 2012 wordt de gemeente Stichtse Vecht veroordeeld wegens de dood van twee motorrijdsters. Conclusie van de Rechtbank Utrecht:
dood door schuld. De gemeente wordt verweten de weg waar het ongeval gebeurde slecht te hebben onderhouden en onvoldoende te hebben
gewaarschuwd voor de gevaarlijke toestand van de weg.
Auteur: mr. A.V.K. Goudzwaard
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behandeling van de zaak is er rechtsgang over de
vraag of het wel mogelijk is de gemeente strafrechtelijk te vervolgen. Die rechtsgang wint het
Openbaar Ministerie. De gemeente heeft volgens
de rechter geen strafrechtelijke immuniteit en kan
worden vervolgd.
In Nederland kennen wij meerdere mogelijkheden
om een zaak aan de rechter voor te leggen. Wat
deze zaak betreft: de gemeente had haar strafrechtelijke veroordeling in hoger beroep kunnen
aanvechten en zelfs nog in cassatie kunnen gaan
bij de Hoge Raad.
Nu de gemeente na de uiteindelijke uitspraak
van 10 december 2012 niet in hoger beroep gaat,
ontstaat met deze uitspraak dus zeer belangrijke
jurisprudentie. De gemeente noch het OM brengt
de zaak hogerop, en dus krijgt ons hoogste
rechtsorgaan – de Hoge Raad – geen mogelijkheid om over de strafrechtelijke vervolging een
oordeel te geven. De uitspraak is als het ware een
nieuw ‘piketpaaltje’ in de mogelijkheden om een
gemeente of ander bestuursorgaan voor de strafrechter te krijgen. Blijkbaar wil de advocaat-generaal van de Hoge Raad niet dat er in Nederland
dergelijke jurisprudentie ontstaat. Hij stelt dan ook
zelfstandig cassatie ‘in het belang van de wet’ in.

JURIDISCH

Hoort bij de wettelijke taak
tot wegenonderhoud
en tot het nemen van
verkeersbesluiten
strafrechtelijke
immuniteit?

de strafrechtelijke immuniteit van Nederlandse
bestuursorganen. Kort gezegd: slechts datgene
wat aan een overheid is toegeschreven als wettelijke taak, wat niet door een andere partij kan
worden uitgevoerd, kan strafrechtelijke immuniteit
geven. Het blijft dus opletten.

De centrale vraag is dan: hoort bij de wettelijke
taak tot wegenonderhoud en tot het nemen van
verkeersbesluiten strafrechtelijke immuniteit?

Boomwortels hadden het wegoppervlak tot wel 6
cm opgedrukt. Hierdoor stuiterde de motor van de
vrouwen over meerdere hobbels in het wegdek. De
motorrijster en medepassagier kwamen ten val en
werden door een tegemoetrijdende vrachtwagen
overreden. Voorafgaand aan het dodelijke ongeval
waren er al klachten over de weg. Enkele weken
voor het ongeval was er zelfs een andere motorrijder ten val gekomen. De gemeente had wel enkele
waarschuwingsborden geplaatst en veiligheidscontroles laten uitvoeren, maar de controlemetingen
waren niet op de juiste manier uitgevoerd. Verder
had de gemeente geen maatregelen genomen. De
impact van de veroordeling op het bestuursorgaan
is enorm. De gemeente gaat tegen de uitspraak
niet in hoger beroep. Stichtse Vecht wordt veroordeeld tot een boete van 22.500 euro.

Uitspraak Hoge Raad
In eerdere uitspraken stelt de Hoge Raad dat
uitvoer van wettelijke taken strafrechtelijke immuniteit kan geven. Dan moet die taak echter niet
door een andere partij dan functionarissen van de
gemeente kunnen worden uitgevoerd. Denk daarbij aan de uitgifte van paspoorten. Dit is een taak
van de gemeente en kan niet door bijvoorbeeld
een adviesbureau worden uitgevoerd. De Hoge
Raad vernietigt uiteindelijk wel de uitspraak van de
rechtbank, maar doet dat alleen voor het nalaten
van het nemen van ‘verkeersbesluiten’, zoals die
tot het plaatsen van waarschuwingsborden en
dergelijke. Dat vindt de Hoge Raad toch echt een
wettelijke taak van het bestuursorgaan zelf. Het
onderhoud aan de weg kan echter wel degelijk
door een andere partij dan de gemeente worden
uitgevoerd. Op dat punt kon de gemeente dus wel
strafrechtelijk worden vervolgd.

Strafrechtelijke vervolging van een gemeente is
uitzonderlijk, en vervolging met een dergelijke uitslag al helemaal. Voorafgaand aan de inhoudelijke

Voor de uitspraak van 10 december 2012 heeft dit
geen gevolgen. De uitspraak van de Hoge Raad
is alleen van belang voor de ‘piketpaaltjes’ van

Mr. A.V.K. Goudzwaard is als boomjurist/
juridisch adviseur groen, natuur en landschap
werkzaam bij Cobra groenjuristen, onderdeel
van Cobra adviseurs. Cobra adviseurs
adviseert over alle aspecten met betrekking
tot stedelijke natuur.
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Andrew Hirons: ‘De juiste boom
kiezen doe je niet op basis van de
catalogi van aanbieders’

Hou op met kiezen uit de
catalogus, maar kies op
basis van echte informatie
Eigenlijk zijn de catalogi van de aanbieders leidend in het beslissingsproces en
dat is fout
Op dit moment valt al een kwart tot een derde van alle stadsbomen uit binnen vijf jaar na aanplant. Dat zegt Andrew Hirons, hoofddocent stedelijke
bosbouwkunde aan het Britse University Centre Myerscough. Die uitval door sterfte kan in het ergste geval oplopen tot maar liefst negentig procent van
de stedelijke bomen, als er niets wordt ondernomen tegen de dodelijke mix van klimaatverandering en invasieve exoten. Stadsplanners moeten vooral
betere bomen kiezen en die meer ruimte geven.
Auteur: Paul van der Sneppen
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ideale natuurlijke omgeving en bloeiperioden. Het
digitale boekwerk, dat deze zomer nog uitkomt,
wordt ondersteund door een databestand. Daarin
kunnen 280 boomsoorten met gebruikmaking van
filters doorzocht worden op specifieke eigenschappen.

‘Uitheemse plagen en
pathogenen vormen
een grotere bedreiging
dan klimaatverandering’

‘Het probleem daarbij is dat landschapsarchitecten
en stadsplanners nu nog niet de beschikking hebben over onafhankelijke en uitputtende informatie
over de bomen die tot hun beschikking staan’, zegt
Hirons. ‘Eigenlijk zijn de catalogi van de aanbieders
leidend in het beslissingsproces.’
Gids
Dat moet anders, vindt Hirons. Samen met The
Tree and Design Action Group, een onafhankelijk
samenwerkingsverband van stakeholders in landschapsarchitectuur en boomzorg, heeft hij een
gids samengesteld. Daarin zijn 280 boomsoorten
gecategoriseerd op verschillende eigenschappen.
De gids is een digitale tekst die doorzocht kan
worden op boomsoorten. Hyperlinks verwijzen
naar relevante en dieperliggende informatie elders
in de gids.
De makers hebben zoveel mogelijk wetenschappelijke onderzoeksresultaten bijeengebracht
van de afgelopen acht jaar. De gids biedt onder
meer informatie over droogtetolerantie, schaduwopbrengst, tolerantie voor wateroverlast, de

Droogte
Droogte is een van de hoofdoorzaken
van boomuitval in steden, legt Hirons uit.
‘Klimaatverandering is niet eens de belangrijkste
oorzaak van die droogte. Het is een combinatie
van factoren die stadsbomen laten lijden onder
droogte. De verstening van de stedelijke omgeving, te kleine groeiplaatsen, schade aan wortels,
klimaatverandering en een compacte bodem leiden samen tot watertekorten.’

Boktor
Hirons maakt zich ernstig zorgen over de stadsbomen van de toekomst. ‘Ze zijn al verzwakt door
droogteproblematiek. Als nu bijvoorbeeld een
Aziatische boktor toeslaat, dan kunnen we in WestEuropa in het ergste geval tot 90 procent van onze
stadsbomen verliezen, zo is al becijferd.’
Diversiteit in de aanplant van boomsoorten moet
die duistere voorspelling logenstraffen, als het aan
Hirons ligt. ‘Diversiteit is essentieel. We moeten
toe naar een strategische aanplant van stadsbomen die niet alleen sterk zijn, maar ook divers. We
moeten voorkomen dat we bij een plaag meteen
een groot deel van ons stedelijke bomenbestand
kwijtraken.’

Klimaatverandering gaat in die dodelijke cocktail
wel een grotere rol spelen, verwacht Hirons. ‘Niet
de droogte, maar juist de wateroverlast door klimaatverandering wordt het grootste probleem.
Perioden van droogte worden afgelost door hevige
regenval. Doorgaans zijn veel boomsoorten goed
bestand tegen wateroverlast, omdat die normaliter
in de winter plaatsvindt. Maar als de perioden van
wateroverlast verschuiven van de winter naar de
zomer, dan vormen ze plots wel een probleem.’
Selectie
Hirons roept stadsplanners en landschapsarchitecten op om bomen te selecteren op specifieke
eigenschappen die de soort geschikt maken voor
gebruik in stedelijke gebieden. ‘We moeten af van
het selecteren op esthetische waarden. Als we willen dat bomen 50 tot 70 jaar meegaan, dan moeten ze geselecteerd worden op eigenschappen
die een extremer klimaat verdragen. Vooral stadsbomen worden bedreigd door de gevolgen van
klimaat en uitheemse plagen en ziekten. Die staan
namelijk al erg onder druk. Ze hebben simpelweg
niet de weerstand meer om nog meer ontberingen
het hoofd te bieden.’
Maar selectie op eigenschappen is niet de enige
oplossing die Hirons aandraagt. De stad van de
toekomst moet bomen ook meer ruimte bieden.
‘Zonder goede wortelomgeving krijg je nooit grote
bomen. Het zijn juist die grote bomen die ons de
eigenschappen bieden die we nodig hebben om
de steden leefbaar te houden. Er zijn allerhande
technische oplossingen die gezonde wortelgroei
bevorderen. Al naar gelang de situatie ter plekke
kunnen die soelaas bieden. Maar uiteindelijk moet
er ook simpelweg ruimte gecreëerd worden voor
boomwortels om onze stadsbomen sterk te maken.’
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Daar komen
ze aan!

De toekomstbomen!

Bomen met toekomstmogelijkheden
Evaluatie van boomsoorten en -variëteiten vanuit het perspectief van kwekerijen
De afgelopen jaren hebben zich enorme problemen voorgedaan met ziekten bij boomsoorten als paardenkastanje, esdoorn, es, plataan en eik. Eikenprocessierups, essentaksterfte, Massaria pseudomonas en verticillium (verwelkingsziekte) domineren de discussies van professionals en beperken de
selectie van bruikbare boomsoorten. Als gevolg daarvan is er in de boomkwekerijsector nog maar weinig vraag naar ‘problematisch’ plantgoed. Es en
paardenkastanje worden nauwelijks meer geplant en er zijn zelfs gemeenten die het gebruik van de eik stopzetten. Dit maakt een heroverweging van
de productie van houtachtige planten noodzakelijk.
Auteur: Klaus Körber

1.1 Gevaar voor bomen door plagen en
klimatologische invloeden
De afgelopen jaren zijn de problemen bij bepaalde
inheemse boomsoorten verergerd door extreme
hitte en droogte. 2016 was wereldwijd het warmste
jaar sinds de start van de metingen. Op de tweede
plaats staat 2015. Met 38 hittedagen – dagen met
temperaturen boven 30 graden – werd in de Duitse
stad Würzburg in 2015 een recordhoogte bereikt.
Volgens voorspellingen kunnen deze waarden

24

aan het einde van deze eeuw verdubbeld zijn. Dat
zou betekenen: jaarlijks twee hele maanden met
temperaturen boven 30 graden. Waterschaarste is
meetbaar, maar de gevolgen voor bomen, zoals
kruinbeschadiging of extreme vruchtvorming,
worden vaak pas na enige tijd waargenomen.
De extreme weersomstandigheden waarmee we
in de zomer van 2015 te maken hadden, hebben bij veel bomen zichtbare sporen nagelaten.
Het weer in 2016 werd gekenmerkt door een vrij

natte lente en een langere periode van droogte
vanaf eind juni. September was in veel gebieden
bovengemiddeld warm, met temperaturen boven
30 graden. Hiermee werd een rangorde zichtbaar
in de droogtetolerantie van de verschillende houtachtige soorten.
De veldesdoorn bijvoorbeeld blijkt beduidend stabieler dan de Noorse esdoorn of gewone esdoorn.
De laatste twee hadden in 2016 zwaar te lijden
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van necrose, kruinbeschadiging, het scheuren
van de stam en soms extreme vruchtvorming,
vermoedelijk als gevolg van de hete zomer van
2015. Hetzelfde geldt voor de haagbeuk, die zelfs
op goede standplaatsen extreem veel vruchten
vormde en vaak eind augustus al vrijwel zonder
bladeren werd aangetroffen. Inlandse eiken bleken
de droge perioden in 2015 en 2016 beter te overleven dan zomer- en winterlinden, ongetwijfeld
doordat ze met hun diepe wortels beter water
kunnen opnemen. Fabaceae, zoals Robinia en de
honingboom, zijn meestal erg stabiel op armere
locaties en iepen maken indruk met hun taaiheid.
1.2 Samenvatten van empirisch vastgelegde
bevindingen
De problemen van klimaatverandering, nieuwe
ziekten en plagen, zoals beschreven in de inleiding,
en het feit dat het ongeveer acht tot twaalf jaar
duurt om een boom te kweken, maken het voor
onderzoeksinstellingen erg moeilijk om goede,
gefundeerde aanbevelingen te doen voor de praktijk. Welke boom is geschikt voor de toekomst, en
welke soorten en variëteiten moeten niet meer
vermeerderd worden?

Aan de LWG, het Beierse instituut voor wijn-,
fruit- en tuinbouw, worden momenteel meer dan
400 boomsoorten en -variëteiten geëvalueerd om
te kijken of ze geschikt zijn als ‘toekomstig sortiment’. Het is voor één proeflocatie onmogelijk om
al deze soorten en variëteiten te testen. Daarom
is het belangrijk om contacten te leggen en via
enquêtes bestaande kennis samen te voegen en te
kanaliseren. In de afgelopen jaren zijn meer dan 30
erkende dendrologen en bosbouwers uitgebreid
geïnterviewd en is in meer dan 100 individuele
gesprekken met boomkwekerijen in Europa en
de VS kennis geëvalueerd en in balans gebracht,
tijdens de vele discussies met boomverzorgers en
hoveniers/groenvoorzieners.
De focus van de enquêtes lag allereerst op de ervaring met hitte- en droogtetolerantie van houtige
planten, middels waarnemingen van necrose, zonnebrand en andere stresssymptomen. Een andere
belangrijke graadmeter was de besmetting met
ziekten en plagen, evenals het risico bij vroege
of late vorst van individuele boomsoorten. Bij de
beoordeling van de geschiktheid voor kwekerijen
werden algemene eigenschappen vastgelegd,
zoals groei, structuur en ontwikkeling van de

kroon, het verdragen van snoei en de verplantbaarheid. Deze resultaten kunnen worden gezien als de
basis voor ons experimentele werk, maar ook voor
samenwerking met partijen uit de kwekerijsector.

De regionale productie zal
waarschijnlijk belangrijker
worden

www.boomzorg.nl
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2. Groei van jonge bomen getest bij LWG
Op de 10 hectare grote testlocatie van LWG in
Veitshöchheim (Beieren) is in de afgelopen vijftien
jaar op een oppervlakte van ongeveer drie hectare een omvangrijk assortiment van meer dan
400 boomsoorten en -variëteiten aangeplant. Op
de percelen worden 135 soorten beoordeeld op
geschiktheid voor kwekerijen en als toekomstige
aanplant. Deze locatie kenmerkt zich door een
heet, maar droog klimaat, met temperaturen
boven de 40 graden in 2015. De jaarlijkse neerslag
bedraagt gemiddeld

550 mm, met een meetbare
neerwaartse trend in de afgelopen jaren.

Locaties voor de proef met jonge bomen
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De planten die op de

QUEDLINBURG

proeflocaties gevoelig en
weinig droogtetolerant
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blijken, zullen geen kans

ERFURT

maken in de stad
6

VEITSHÖCHHEIM

Kenmerkend voor de watervoorziening is ook
de kleine hoeveelheid sneeuw in de winter. De
droogte in de lente is schrikbarend toegenomen
en de zomerse regenval is onregelmatig, vaak
hevig, maar voor planten weinig effectief. De
lichte zandbodem kan nauwelijks water opslaan.
De experimenten in de fruitteelt worden daarom
voorzien van kunstmatige irrigatie. De pH-waarde
van de bodem is 7,3, dus basisch; bomen zoals
Quercus palustris reageren op onze bodem met
door ijzertekort veroorzaakte chlorose. De hoge
pH-waarde in het testgebied komt overeen met
die van gewone straatboomsubstraten.
Planten die op deze locatie gevoelig en weinig
droogtetolerant blijken te zijn, zullen geen kans
maken op stadslocaties, aangezien daar nog meer
groeibelemmerende omstandigheden zijn. Met
de wijngaard, de waterschaarste en de alkalische
grond is de locatie Veitshöchheim zeer geschikt
om uit de geteste planten bij de eerste screening
van variëteiten geschikte kandidaten te selecteren
voor toekomstige testen.
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Tabel 1: Geteste boomsoorten (43 soorten uit zaailingen)
Acer buergerianum				
Acer cappadocicum Rubrum
Acer griseum				Acer monspessulanum
Acer opalus				Acer rufinerve
Acer tegmentosum				Aesculus indica
Aesculus pavia				Carpinus japonica
Celtis australis				Celtis occidentalis
Cladrastis lutea				Cornus officinalis
Davidia involucrata vilmoriana			
Diospyros lotus
Liquidambar styraciflua			
Maackia amurensis
Maclura pomifera				Magnolia denudata
Morus alba				Morus rubra
Nyssa sylvatica				Ostrya carpinifolia
Ostrya japonica				Phellodendron amurense
Pterocarya fraxinifolia				Quercus acutissima
Quercus bicolor 				
Quercus cerris
Quercus coccinea				Quercus imbricaria
Quercus macrocarpa				Quercus palustris
Quercus phellos				Quercus shumardii
Quercus texana				Sassafras albidum
Tetradium danielii				Toona sinensis
Zelkova carpinifolia				Zelkova serrata

2.1 Tussentijds rapport van een gezamenlijk
onderzoek met 43 zaailingen op zes klimatologisch verschillende locaties (2013-2016)
De resultaten van de vruchtboomgaard- en kwekerijproef bij het staatsinstituut houden verband met het
hierboven beschreven wijnbouwklimaat en gelden
niet per se voor koudere klimatologische gebieden
in Beieren. De temperaturen in de winter zijn er
meetbaar warmer dan in de Oberpfalz of Altbayern
(beide gelegen in dezelfde deelstaat, maar meer
ten zuidoosten van Veitshöchheim, red.). Om deze
reden werd de samenwerking met proeflocaties
in heel Duitsland geïntensiveerd en in 2012 werd
een gezamenlijk onderzoek gestart. Het Netzwerk
Zukunftsbäume (zie hieronder voor de locaties) had
als doel om op locaties met een totaal verschillend
klimaat de geschiktheid te testen van door zaailingen vermeerderde jonge bomen (2xv) voor de
kwekerij.
In het voorjaar van 2013 werden vijf exemplaren van
43 bomen geplant en drie jaar buiten opgekweekt.
De exemplaren die bij de eindbeoordeling ‘cultuurwaardig’ werden geacht, waren inmiddels verplant
als H 3xv.
De ontwikkeling van de bovengenoemde bomen
werd regelmatig bijgehouden aan de hand van een
uniform beoordelingsschema. De zaailingen van
identieke herkomst stonden alle op zure grond,

Tabel 2: Groeiprestatie van zaailingen van het experiment
(gemiddelde waarden voor alle planten op zes locaties,
in alfabetische volgorde)
Boomsoort		

hoogte

stamomtrek (STU)

vitaliteit na drie jaar

Acer monspessulanum
305		
5,8		
goed tot zeer goed
Celtis australis		
295		
8,3		
goed tot zeer goed
Celtis occidentalis		
340		
6,8		
goed tot zeer goed
Diospyros lotus		
270		
5,3		
gemiddeld tot goed
Liquidambar styraciflua
222		
6,2		
gemiddeld tot goed, uitval
Maclura pomifera		
377		
6,8		
goed tot zeer goed
Magnolia denutata		
258		
6,1		
goed tot zeer goed
Morus alba/rubra		
360		
9,1		
goed tot zeer goed
Ostrya carpinifolia		
302		
5,8		
goed tot zeer goed
Ostrya japonica		
282		
5,1		
gemiddeld tot goed
Phellodendron amurense
291		
8,3		
goed tot zeer goed
Pterocarya fraxinifolia
338		
9,1		
goed tot zeer goed
Quercus cerris		
253		
6,1		
gemiddeld tot goed
Quercus palustris		171		3,0		matig, uitval
Quercus shumardii		
211		
3,8		
goed tot zeer goed
Quercus texana		
262		
5,2		
gemiddeld tot goed
Tetradium daniellii		
339		
9,5		
goed tot zeer goed
Toona sinensis		
385		
13,0		
goed tot zeer goed
Zelkova serrata		
360		
7,5		
goed tot zeer goed

Natuurlijk deden zich op meerdere locaties problemen voor. Er was uitval als gevolg van Verticillium (Acer), sterke chlorose
(vooral Quercus), hoge pH-waarden en flinke vorst (Liquidambar en Maclura).
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zowel in de regenachtige streken rond Hamburg
als op landbouwgronden in Erfurt, Stuttgart en
Berlijn. Quedlinburg is de koudste locatie en kenmerkt zich door grote droogte. Veitshöchheim (in
de buurt van Würzburg) is een locatie met lichte
zandgronden en langdurige perioden van hitte en
droogte. De planten werden op alle locaties waar
nodig bewaterd. Ondanks deze overeenkomsten
waren er grote verschillen tussen de afzonderlijke
soorten, vooral in de hete zomer van 2015.
Tabel 2 is een fragment uit de masterscriptie van
Björn Maurer, die aan de Humboldt-universiteit in
Berlijn de resultaten van de verschillende locaties
heeft geëvalueerd en geïnterpreteerd. Het biedt
een overzicht van de boomsoorten die na drie jaar
interessant bleken.

3. Resultaten geschiktheid boomsoorten en
-variëteiten in veldproeven op klimatologisch
verschillende locaties in zes verschillende kwekerijen en bij de LWG
Het doel van de 2xv-3xv-buitentest was het testen
van de geschiktheid van relatief onbekende maar
veelbelovende bomen in de praktijk, om de acceptatie ervan te vergroten. De locaties van de boomkwekerijen moesten zo verschillend mogelijk zijn
wat betreft klimatologische en bodemomstandigheden. Uit een boomlijst van de LWG hebben de
deelnemende boomkwekerijen zelf de boomsoort
gekozen die ze wilden cultiveren.
De bomen werden beoordeeld en gemeten. Er
werd gekeken naar boomgebreken, winterhardheid, ziekten en plagen, groei, kroonstructuur,
decoratieve waarde van elke soort of variëteit,
maar bovenal naar de geschiktheid voor de boomkwekerij. 29 boomsoorten en -variëteiten werden

aan de selectie toegevoegd, in maart 2013 als 2xv
opgekweekt en daarna drie jaar gecultiveerd in het
veld. In het najaar van 2015 vond de eindevaluatie
van de voltooide 3xv-hoogstam plaats.
4. Aanbevelingenlijst van bomen voor
de kwekerij
Boomkwekerijen aan het begin van de keten moeten nu al inschatten welke bomen over acht tot
twaalf jaar wellicht in bestekken worden opgenomen. Dit is natuurlijk extreem moeilijk te voorspellen. Fraxinus excelsior laat zien dat door nieuwe ziekten en plagen zelfs een tot voor kort probleemloze
boomsoort aan betekenis kan verliezen en dat de
afzet ervan binnen korte tijd kan dalen.
Tabel 3 houdt rekening met de resultaten van het
experimentele werk bij de LWG Veitshöchheim en
vult dat aan met de informatie van andere locaties.
Daarnaast is bij de selectie van het plantgoed in

Tabel 3: Aanbevelingslijst als basis voor toekomstige
aanplant laanbomen
Bomen met toekomstmogelijkheden	Reden/ toelichting
Acer campestre ‘Elsrijk’			
Meeldauwvaste hoofdvariëteit, niet altijd vorsthard, vergelijkbaar met 'Queen Elizabeth' maar iets slanker in groei
Acer campestre ‘Huibers Elegant’		
Smaller dan 'Elsrijk'; 'Lienco' als vergelijkbare en goede variëteit
Acer monspessulanum 		
Goed bij hitte en droogte, beter bestand tegen vorst dan gedacht, gezond
Acer x freemanii ‘Autumn Blaze’		
Rode esdoorn, sterke groei, kalk- en droogtetolerant, herfstkleur
Alnus x spaethii
		
Bijzonder krachtig en robuust, voor droge en vochtige bodems, Alnus cordata als alternatief, ook zeer hittebestendig
Carpinus betulus ‘Lucas’		
Goede stam, slanker dan `Fastigiata´, met stevig donker blad
Celtis australis 			 Zeer goed bij droog en warm weer, sterke groei, niet overal winterhard, in koude regio’s is Celtis occidentalis geschikter
Fraxinus ornus ‘Louisa Lady’		
Opgaande groei, donkere bladeren, vergelijkbaar met het type Lappen		
Fraxinus pennsylvanica ‘Summit’		
Mannelijk, geen potentieel voor invasieven, `Cimmzam´ ook goed
Fraxinus angustifolia ‘Raywood’		
Minder Chalara, doet het goed in warmte, wijnrode herfstkleur
Ginkgo biloba
		
Mannelijke variëteiten zoals ‘Princeton Sentry’, ‘Fastigiata’, ‘Tremonia’
Gleditsia triacanthos ‘Skyline’		
Doet het goed in droge hitte, heeft een losse kroon, ‘Intermis’ is ook goed
Liquidambar styraciflua 		
Compacte groei, gezond, top in extreme hitte. ‘Worplesdon’ als krachtig alternatief zonder kurklijst
Morus alba				
Alle moerbeisoorten zijn zeer geschikt bij hitte en droogte
Ostrya carpinifolia 			
De ‘haagbeuk‘ voor zeer droge locaties, gezond
Parrotia persica 			
Middelgrote boom, herfstkleur, ‘Vanessa’ als slanke soort
Quercus cerris 			
Droogte- en hittetolerant, zaailingen met goede groei
Quercus frainetto			
Zeer goed bij droogte en hitte‚ ‘Trump’ met smalle kroon
Quercus robur/Quercus petraea
Beide inheemse eiken kunnen droogte en warmte goed verdragen. In dit opzicht is Quea Petrara is nog beter
Sophora japonica ‘Regent’ 		
Zeer goed bij hitte en droogte, compactere kroon dan de soort
Tilia cordata ‘Erecta’/‘Böhlje’		
Met klein blad en dichtere groei dan de zuivere soort
Tilia cordata ‘Rancho’			
Vergelijkbaar met ‘Greenspire’, iets compacter
Tilia x euchlora			
Beproefd in de stad. Op oudere leeftijd kunnen de afhangende takken storend zijn
Tilia mongolica 			
Kleinkronig, met gekarteld blad, heeft zich tot nu toe goed bewezen
Tilia platyphyllos ‘Örebro’		
Klein eivormig, bijna geen bladwespen
Tilia tomentosa ‘Brabant’		
Hoofdvariëteit, doet het over het algemeen goed bij hitte en droogte. 'Doornik' en 'Szeleste' als alternatieve variëteiten
Ulmus ‘Lobel’			
Zeer sterke, rechtopgaande groei, goede resistentie
Ulmus ‘Rebona’			
Gelijkmatige groei, vergelijkbaar met ‘New Horizon’, resistent
Ulmus ‘Columella’			
Belangrijke zuiliep uit Nederland, beschouwd als hoogresistent
Kanttekening: ook deze voor hitte en droogte geschikte bomen hebben geen kans als ze geplant worden in te kleine groeiplaatsen in verdichte grond, bij anaerobe omstandigheden, als
ze te maken krijgen met strooizout, een gebrek aan water of als ze te diep geplant worden. Goede plant- en nazorg is altijd belangrijk!
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✔ Laag gewicht: 6 kg
✔ Kalibratie van STIHL M-Tronic
systeem in slechts 72 sec.

✔ Nieuwe STIHL 2-MIX-motor
van 4,4 kW

✔ Nieuw antivibratiesysteem

De nieuwe STIHL MS 462 C-M : de lichtste professionele
kettingzaag in de categorie van 70 cm³
Met een motorgewicht van slechts 6 kg is de STIHL MS 462 C-M de lichtste professionele kettingzaag in de categorie van
70 cm³. Het resultaat: een lager systeemgewicht en een eenvoudigere hanteerbaarheid.
Dankzij het verder ontwikkelde M-Tronic motorbeheersysteem, het compacter ontwerp en een nieuwe STIHL 2-MIX-motor
van 4,4 kW is deze zaag zo krachtig dat veeleisende toepassingen snel en zonder krachtinspanning kunnen uitgevoerd
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Een andere innovatie is de kalibreerfunctie van het M-Tronic systeem. Daardoor past de kettingzaag zich in slechts
72 seconden aan verschillende omstandigheden aan, terwijl altijd het maximale toerental beschikbaar is.
Het nieuwe antivibratiesysteem vermindert bovendien de trillingen op de handgrepen. Daardoor worden gewrichten en
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Test de topkwaliteit van onze machines bij uw STIHL dealer, of kijk voor meer info op stihl.nl.

Climate Trees

international seminar june 20 2018

overleg met de boomkwekerij ook rekening gehouden met de beschikbaarheid en de geschiktheid als
laanboom.
5. Vooruitzichten
Het uitsluiten van niet-inheemse soorten is bij
stedelijke aanplant niet effectief. In de toekomst
groeien hier waarschijnlijk bomen die afkomstig
zijn uit gebieden met vergelijkbare relatief koude
winters, maar droge en hete zomers. De herkomst

De es laat zien dat zelfs een
tot nu toe probleemloze
boomsoort door nieuwe
ziekten en plagen aan
betekenis kan verliezen

van de boom wordt daarom steeds belangrijker.
Het tweede criterium bij de selectie van houtachtige planten is de huidige gezondheidsstatus.
Boomsoorten die tot nu toe nauwelijks worden
aangetast door ongedierte, omdat ze bij ons maar
weinig werden gebruikt, kunnen óók problemen
krijgen met ongedierte en schimmels als ze meer
worden aangeplant.

Het doel moet zijn om de diversiteit aan boomsoorten in de stad te vergroten. Alleen een brede
basis van geschikte plantensoorten en -variëteiten
vermindert het risico dat het palet aan beschikbare
bomen nog kleiner wordt door nieuwe ziekten en
plagen. Het idee van een gezond gemengd bos
moet ook opgaan bij het selecteren van planten
voor stedelijke gebieden, zeker omdat de omstandigheden daar alleen nog maar extremer zullen
worden. Wat er in het verleden groeide, doet er
niet toe, wel wat er in de toekomst kan groeien.
Een boom blijft zich lang ‘herinneren’ wat hij in
zijn jeugdfase heeft meegemaakt. In de boomkwekerij mag de gevoeligheid voor droogtestress
niet worden verhoogd door intensieve irrigatie en
bemesting. Idealiter wordt een boom gekweekt in
het klimaat waarin hij later ook wordt geplant. Dat
is natuurlijk niet altijd mogelijk. Wel is de verwachting dat de regionale productie in de toekomst
belangrijker wordt.

Om straks de juiste planten voor verschillende
locaties te kunnen leveren, en dat in voldoende
aantallen, moeten alle betrokken partijen werken
aan een gemeenschappelijk concept. De boomkwekerij moet weten dat klimaatverandering
vraagt om een ander assortiment en het juiste
jonge plantmateriaal kiezen. Het concept werkt
natuurlijk alleen als deze planten ook in trek raken
op vakbeurzen, bij landschapsarchitecten, stadsplanners en andere besluitvormers. Daarom is het
zo belangrijk om kwekers en gebruikers deelgenoot te maken van de nieuwe omstandigheden.
Klaus Körber is een van de sprekers tijdens het
symposium Climate Trees op 20 juni. Kijk voor meer
informatie op www.climatetrees.eu!

Be social
Scan of ga naar:
www.Boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-7563

Over de auteur
Na het afronden van zijn studie en doctoraat aan de universiteit van
Weihenstephan trad Körber aan als hoofd van de afdeling fruitteelt en
boomkwekerij aan het Bayerischen Landesanstalt in Veitshöchheim (Duitsland).
Hij geeft er les in het masterprogramma dendrologie. Körber werkte vooral met
clematis en rozen. Van 2000 tot 2004 was hij voorzitter van de International
Clematis Society. In Veitshöchheim heeft hij de supervisie over een selectie van
meer dan 800 rozensoorten. Ook houdt hij zich bezig met bomen en struiken in
tijden van klimaatverandering.
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‘Of een boom klimaatbestendig is,
hangt af van omgeving waarin de
boom geplaatst wordt’
Selectie van klimaatbestendige boomsoorten is geen eenvoudige opgave
Klimaatverandering is een natuurlijk fenomeen. Maar de mens zorgt ervoor dat het proces 170 keer sneller gaat, blijkt uit berekeningen van Australische en Zweedse wetenschappers. De natuur heeft niet altijd de kans om zich aan te passen aan het steeds extremere weer. En dat heeft drastische
gevolgen voor de bomen in onze steden. Hoe gaan we hier mee om? Tijdens symposium Climate Trees op 20 juni zetten meerdere sprekers uiteen welke
bomen in stedelijke gebieden in de toekomst geplant moeten worden, aangepast op extreem weer. Eén van hen is Keith Sacre.
Auteur: Linde Kruese
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‘De veerkracht van het
stedelijke bos is het grootst
wanneer er een diversiteit
aan soorten is’

De hoeveelheid neerslag, zonneschijn en de temperatuur beïnvloeden de chemische, fysische en
biologische processen in de bodem.
Gouden regel
Er zijn tal van factoren om rekening mee te houden
bij het selecteren van de juiste boom. Volgens
Sacre is er één gouden regel die altijd opgaat: ‘De
veerkracht van het stedelijke bos is het grootst
wanneer er een diversiteit aan soorten is. Het vermijden van monoculturen wordt altijd genoemd
als we klanten adviseren. Daarnaast is het voor
gemeenten belangrijk om goed te beheren. In het
Verenigd Koninkrijk is er niet veel budget voor
onderhoud en management waardoor veel bomen
het zonder de uitdaging van klimaatverandering
al niet redden. Daarnaast moet er beter inzicht
komen in waar bomen in de natuur groeien.’
Klimatologische omstandigheden
Bij het selecteren van boomsoorten die het beste
bestand zijn tegen extreme hitte, is het noodzakelijk om te kijken naar de klimatologisch omstandigheden waarin een boom van nature groeit.
Een boom die van nature goed kan groeien in een
warm klimaat, zal het in hete stad ook goed uit
kunnen houden. ‘Het gaat erom dat de boomsoort
overeenkomt met de variabelen die we tegenkomen in de stedelijke omgeving, in de wetenschap
dat geen twee groeiplaatsen hetzelfde zijn.’

Sacre is bosbouwkundige en stedelijk bosbouwdirecteur bij Barcham Trees. Dit is de grootste
container boomkwekerij van Europa, gevestigd in
Cambridgeshire, Verenigd Koninkrijk. Met 20 jaar
ervaring op zak als boomkweker en in de lokale
overheid als beheerder van parken weet Sacre
waar hij het over heeft. Tijdens het symposium zal
Sacre vertellen welke rol kwekerijen spelen bij het
selecteren van de juiste boomsoorten. Want welke
bomen zijn klimaatbestendig en welke niet?
Niet zwart-wit
Volgens Sacre is het antwoord op die vraag niet
zo zwart-wit: ‘Voor kwekers is het moeilijk om
zich te richten op specifieke boomsoorten, omdat
de variabelen die verband houden met klimaatverandering in stedelijke gebieden nog volop in
ontwikkeling zijn.’ Temperatuurstijgingen en veranderende neerslagpatronen zijn zulke variabelen
die gevolgen hebben voor de bomen in de stad.
Klimaatverandering heeft ook effect op de bodem.

Keith Sacre is een van de sprekers tijdens het
symposium Climate Trees op 20 juni. Kijk voor meer
informatie op www.climatetrees.eu!

Be social
Scan of ga naar:
www.Boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-7564
Keith Sacre
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‘Werk aan bomen
ligt gevoelig’
Boomrooierij Weijtmans opent website bij werkzaamheden voor ‘ABG-gemeenten’
ter informatie van burger
Sinds 1 januari heeft boomrooierij Weijtmans een samenwerkingsverband met de zogenaamde ‘ABG-gemeenten’. Dit omvat het uitvoeren van boomonderhoud in de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen. De overeenkomst scheelt de drie gemeenten in de kosten, waarbij veel
belang wordt gehecht aan transparantie. Een speciale website houdt de burgers op de hoogte.
Auteur: Guus van Rijswijck
De medewerkers van de gemeenten AlphenChaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen werken
vanaf 1 januari 2016 samen binnen één ambtelijke regeling: de ABG-organisatie. Dit houdt in
dat de drie gemeenten zelfstandig blijven: ze
beschikken ieder over hun eigen gemeenteraad,
ondersteund door hun eigen griffier, een eigen
college van burgemeester en wethouders en een
eigen burgemeester. Boomrooierij Weijtmans
won een aanbesteding voor de uitvoering van het
boomonderhoud in de drie gemeenten; sinds 1
januari 2018 loopt er een raamovereenkomst met
de gemeenten. Daarbij heeft Weijtmans formeel
slechts met één moederbestek met drie opdrachtgevers te maken, wat voordelen oplevert voor
zowel opdrachtgever als opdrachtnemer.
Kostenbesparend
Slechts één emvi-aanbesteding was er nodig om
het boomonderhoud van drie gemeentes centraal
te regelen, vertelt Ralf van Humbeeck, projectleider bij Weijtmans. ‘We hebben ons vorig jaar
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oktober ingeschreven voor deze aanbesteding.
Dat leidde tot een contract, dat op 1 januari van
dit jaar inging. Zo’n constructie van één overeenkomst met verschillende gemeenten komt vaker
voor. Het scheelt in de kosten. Het voordeel is dat
deze drie gemeenten met ons als opdrachtnemer
één aanspreekpunt hebben. Ze hoefden maar
één bestek uit te schrijven en één aanbesteding
te doen. De kosten van het bestek kunnen ze dus
delen. Gedurende de looptijd weten ze waar ze
aan toe zijn; ze hoeven niet voor iedere klus met
een aannemer over de prijs te onderhandelen. Elk
type werkzaamheden valt binnen een bepaalde
prijscategorie. Wij zijn als één uitvoerende partij
verantwoordelijk voor prijs, kwaliteit en resultaat.’
Gegarandeerd werk
Ook voor boomrooierij Weijtmans heeft deze
opzet voordelen, vertelt hij. ‘Voor ons is het grote
voordeel dat we gegarandeerd werk hebben. Alle
werkzaamheden die te maken hebben met bomen
rooien en snoeien, bestrijding van de eikenproces-

sierups, luizenbestrijding en groeiplaatsverbetering
worden bij ons gelegd. Dat levert ons veel werk
op.’ De boomrooierij uit Udenhout ging inventief te
werk om de aanbesteding te winnen. ‘We hebben
eerst een plan van aanpak geschreven met een
antwoord op de vraag hoe we de werkzaamheden
wilden uitvoeren. Dan moet je meerwaarde kunnen bieden bovenop de minimumeisen uit het
bestek, door meer service te leveren op sommige
punten.’
Open en transparant
Een van de punten waarmee boomrooierij
Weijtmans zich trachtte te onderscheiden, was
door extra inzicht te bieden in de uit te voeren
werkzaamheden. Van Humbeeck: ‘Het leek ons een
slimme zet om een speciale website in te richten:
ABG-boomonderhoud.nl. Die website heeft als doel
belangstellenden te informeren over het boomonderhoud dat gaat plaatsvinden. Geïnteresseerden
kunnen er vooraf informatie vinden over uit te
voeren projecten en er wordt toelichting gegeven
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bij te realiseren opdrachten. Daarmee proberen we
open te zijn en transparant te communiceren met
de burgers. De website toont bewoners de planning van de gemeente en biedt hen inzicht in wat
zij kunnen verwachten. Dat is voordelig voor de
gemeente, maar ook voor de burger; die kan zien
waar hij aan toe is wat betreft het boombeheer.’
Eikenprocessierups
Een voorbeeld van de informatievoorziening
waar de gemeente op inzet, is de bestrijding
van de eikenprocessierups, die te vinden is in de
inlandse eik en zich ontwikkelt zodra de bomen
in de knop en in het blad komen. De website
ABG-boomonderhoud.nl meldt daarover: ‘In de
komende (mei)periode gaan de ABG-gemeenten
de eikenprocessierups bestrijden. Er gaat gewerkt
worden volgens een vooraf vastgelegd behandelplan. De behandeling verloopt met een natuurlijk
bestrijdingsmiddel. De eikenprocessierups kan
in de zomermaanden voor veel overlast zorgen.
De haren van de volwassen rups veroorzaken, bij
contact met de huid of ogen, flinke jeuk en een
branderig gevoel.’
Duurzame energieopwekking
De site geeft ook openheid van zaken over hergebruik van groen afval. ‘Tak- en stamhout dat
vrijkomt bij het boomonderhoud wordt door de
aannemer, Boomrooierij Weijtmans, afgevoerd naar
een centraal depot. In dit depot wordt dit houtige
materiaal verwerkt tot biomassa. Deze grondstof
wordt vervolgens weer gebruikt voor energieopwekking’, aldus de website. Er werd zelfs een
samenwerkingsovereenkomst getekend tussen

de Coöperatie Duurzame Energieketen de Baronie
(CDEB) en de gemeenten Alphen-Chaam, BaarleNassau en Gilze en Rijen (de ABG-gemeenten) om
duurzame energieopwekking in de regio te bevorderen. Van Humbeeck: ‘Stam- en takhout gaan
naar de coöperatie; die zorgt voor de verwerking.
De snippers worden opgestookt in kleine verbrandingsovens bij agrarische bedrijven dicht bij de
boerderij. Dat komt bijvoorbeeld ten goede aan de
centrale verwarming, het opwarmen van melk voor
kalveren en de stalverwarming.’
Informatie via projectwebsite
Zowel de gemeenten als uitvoerder Weijtmans
hebben bij de uitvoering baat bij deze transparantie, vertelt Van Humbeeck. ‘Het idee is ontstaan
toen we het bosbeheer deden voor de gemeente
Tilburg. Ook daar hadden we een projectwebsite
opgetuigd, waarmee we mensen op de hoogte
hielden. Daarbij speelt de gedachte een rol dat hoe
meer informatie je aan de voorkant verstrekt, hoe
gemakkelijker de uitvoering verloopt.’ Hij voelt zich
door de gestelde doelen op de website niet op zijn
vingers gekeken, vertelt hij. ‘Je moet wel dingen
beloven die je waar kunt maken. We houden mensen op de hoogte van de planning: wat, waar en
wanneer. Als mensen meer info willen, komen ze
direct bij ons uit.’
Ingrijpende werkzaamheden
Bij de open houding ten opzichte van de burgers
speelt ook een rol dat veel mensen moeite hebben met dit soort werkzaamheden, vertelt Van
Humbeeck. ‘Als we aan de voorkant laten zien
waar we mee bezig zijn, creëren we draagvlak.

Uitvoeringsgerelateerde vragen handelen we zo
snel mogelijk af, uiterlijk binnen enkele dagen. We
zijn ons ervan bewust dat we ingrijpen in de dagelijkse leefomgeving van veel recreanten. Werk in
het bos ligt nou eenmaal gevoelig.’

Projectleider Henry Schoenmakers van de
ABG-gemeenten is in het kader van de aanbesteding betrokken bij deze overeenkomst.
Volgens hem was het een goed idee om het
bestek door een ambtelijke fusie van drie
gemeenten te laten aanbesteden. ‘Het gaat
om één raamcontract, dat bestaat uit deelopdrachten. Deze gemeenschappelijke regeling
scheelt voor drie gemeenten in de kosten.
Als gemeente vinden wij communicatie met
de burgers belangrijk. En bomen vormen een
gevoelig onderwerp. Dat hebben we in het
verleden ook ondervonden; je hebt vaak te
maken met voor- en tegenstanders. We willen daarom alle kanalen benutten om mensen zo goed mogelijk te informeren. Deze
website is daarvoor een extra kanaal.’

Be social
Scan of ga naar:
www.Boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-7565
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Aannemers leveren op grote
schaal minder groeimedium
als afgesproken
Van groeimedium naar graaimedium
Om een boom een goede groeiplaats te kunnen geven, worden groeimediums nauwkeurig berekend. De hoeveelheden zijn in het bestek opgenomen
en bindend. Ondanks de overeenkomstverplichting blijkt echter dat deze hoeveelheden niet verwerkt worden, maar wél in rekening gebracht worden
conform het aantal kubieke meters zoals vermeld in het bestek.
Auteur: Herman Wevers (Alles Over Groenbeheer)
Veel groenbeheerders krijgen binnen hun beheergebied te maken met bomen die niet het gewenste eindbeeld bereiken of met bomen die niet aan
de beoogde functie voldoen. Of, misschien nog
wel schrijnender: de beoogde eindleeftijd wordt
niet gehaald. Begrijpelijk, zou je misschien denken,
als je alle vakartikelen en vakliteratuur leest waarin
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staat welke eisen een boom aan zijn groeiplaats
stelt om tot ontwikkeling te kunnen komen in een
vaak stedelijke en stenige omgeving.
Onderzoek en advies
Gericht onderzoek naar de meest beperkende
factor levert onder andere informatie op over

bodemkwaliteit, beschikbare ondergrondse ruimte,
indringingsweerstand en hoeveelheid organisch
materiaal. Gezien de grote waarden die groen en
bomen vertegenwoordigen onderkennen boomeigenaren het belang van een goede groeiplaats
voor de boom.

3 - 2018
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Verschil tussen voorgeschreven en bestelde hoeveelheden (%)
Per grondstof 		
Voorgeschreven
			in bestek (m³/ton)

Werkelijk geleverd

Verschil

Sjoemelen met substraten
Percentage

Structuurverbeteraar		2386		2355		-31		-1
Teelaarde/zand		1839		1505		-334		-18
Beplantingsaarde		5271		4946		-325		-6
Bomengrond		5226		3804		-1422		-27
Bomenzand		3513		1501		-2012		-57
Bomengranulaat		20050		14381,4		-5668,6		-28
			38285		28492,4		Gemiddelde

Analyses van de te leveren hoeveelheden
substraten volgens bestek en de daad
werkelijk geleverde hoeveelheid medium,
maken duidelijk dat vooral bij bomenzand
niet zo nauw gekeken wordt. Er wordt maar
liefst 57% minder bomenzand afgenomen
dan in de bestekken is voorgeschreven. Voor
bomengranulaat geldt een percentage van
28. Beduidend minder in hoeveelheid, maar
in geldelijke waarde bijna vijf keer zo hoog.

-26

Verschil voorgeschreven en geleverde substraat bij groene aannemers
Groenaannemers alle		
Voorgeschreven
Werkelijk geleverd Verschil
Percentage
Eenheidsprijs
Totaal niet
			in bestek (m³/ton)								geleverde
												waarde
Structuurverbeteraar		400		351		-49		-12
Teelaarde/zand		1041		932		-109		-10
Beplantingsaarde		
0		
0		
0			
Bomengrond		826		854		28		3
Bomenzand		563		757		194		34
Bomengranulaat		2013		1537		-476		-24
		

4843		4431		Gemiddelde

-9

€ 15,00		€ -735,00
€ 35,00		€ -3.815,00
€ € 30,00		€ 840,00
€ 35,00		€ 6.790,00
€ 65,00		€ -30.940,00
€ -27.860,00
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Boomwortelgeleiding
Voorkom wortelopdruk

Hoek

¡
¡
¡
¡
¡
¡

Bewezen werking sinds 1976
Voorkomt verlies van stabiliteit van de boom
De meest hoogwaardige panelen op de markt
Wortelankers voorkomen opdrukken van panelen
Panelen zijn in elke vorm te buigen (hoek)
Hoogtes: 30, 45, 60, 90, 105 en 120 cm hoog

Nieuw!

Wortelankers

TRG 90, TRG 105
& TRG 120

Koppeling

GreenMax | Tel: 0031 413 29 44 47 | www.greenmax.eu

Infra groen
NIEUW ons Green Life™ Programma

Wij helpen in 6 relevante leefomgevingen met de beste
en duurzame boom- en plantkeuzes

Uw toegang tot 12.000 soorten groen

Wij luisteren en kijken naar mensen in hun leefwereld en passen ons eeuwenoude en
nuchtere verstand van bomen, struiken en planten toe om die leefwereld te verbeteren.
Kerkeind 12 • 5076 AC Haaren • The Netherlands • +31(0)411 - 62 19 64 • info@mvandenoever.nl

ACHTERGROND

Groenaannemers

Niet-groengerelateerde aannemers
De analyses zijn eveneens uitgevoerd op andere parameters, zoals de afname van substraten door
niet-groengerelateerde aannemers. Zij begrijpen klaarblijkelijk de meerwaarde van het verwerken
van bomenzand niet, want slechts 14% van de voorgeschreven hoeveelheid wordt daadwerkelijk
afgenomen.

Bij groenaannemers zijn de verschillen kleiner. Bomengranulaat is bij deze groep geen
favoriet medium. Daarvan wordt 24% minder
verwerkt dan voorgeschreven is. Daar staat
tegenover dat méér bomenzand geleverd
wordt dan in het bestek is geboden.

Verschil voorgeschreven en geleverde substraat bij niet-groene aannemers
Niet-groengerelateerde aannemers
Voorgeschreven
				in bestek (m³/ton)

Werkelijk geleverd

Verschil

Percentage

Structuurverbeteraar			45		48		3		7
Teelaarde/zand			473		276		-197		-42
Beplantingsaarde			
200		
39		
-161		
-81
Bomengrond			4005		2644		-1361		-34
Bomenzand			2373		341		-2032		-86
Bomengranulaat			15085		10150		-4935		-33
			

22181		13498		Gemiddelde

Gelukkig worden zij op hun wenken bediend.
Groenadviesbureaus, zoals Alles over Groenbeheer,
voeren in een vroeg stadium gericht onderzoek uit,
bijvoorbeeld middels bomeneffectanalyses naar de
kwaliteit van de groeiplaats. Zij leveren maatwerk
als het gaat om advies. In de stedelijke, stenige
omstandigheden moet een verbond aangegaan
kunnen worden tussen enerzijds kwalitatief hoogwaardige groeiplaatsen voor bomen en anderzijds
het overige gebruik van de ruimte.
Substraat		
Of nu gekozen wordt voor een open grondsituatie of voor een bijzondere groeiplaatsconstructie

met kunststof, staal of beton: er is altijd behoefte
aan een substraat, waarin de bomen het beoogde
eindbeeld kunnen bereiken. Aan dit substraat
worden vanzelfsprekend eisen gesteld. Die kunnen betrekking hebben op de samenstelling van
het medium, de leverings- en verwerkingseisen,
milieuhygiënische eisen, het analyserapport en
het afleveringsdocument. Aan deze incomplete
opsomming kan de minimaal noodzakelijke
hoeveelheid substraat nog toegevoegd worden
als belangrijke voorwaarde. Een eindbeeld kan
alleen bereikt worden als sprake is van de juiste
hoeveelheid van het gewenste groeimedium.
Gespecialiseerde leveranciers zijn zeker in staat

-39

Eenheidsprijs

€ 15,00		 € 45,00
€ 35,00		 € -6.895,00
€ € 30,00		 € -40.830,00
€ 35,00		 € -71.120,00
€ 65,00		 € -320.775,00
€ -439.575,00

om het juiste, kwalitatief hoogwaardige substraat
voor iedere toepassing te leveren, inclusief alle
hiervoor genoemde voorwaarden en in de juiste
hoeveelheden.
En toch gaat het mis …
Groenbeheerders weten wat ze willen en bureaus
leveren advies op maat. Bovendien zijn alle groeimediums die bomen nodig hebben om gezond
volwassen of zelfs bejaard te worden in ruime
hoeveelheden te verkrijgen, hoeveelheden die op
de kubieke meter nauwkeurig zijn berekend om de
boom van een goede groeiplaats te voorzien. Om
die reden zijn deze hoeveelheden in het bestek
opgenomen en bindend, Ondanks de overeenkomstverplichting worden ze niet verwerkt, maar
door de opdrachtnemer wél schaamteloos in rekening gebracht conform het aantal kubieke meters
zoals vermeld in het bestek. En dit wordt óók nog
eens geaccepteerd door opdrachtgevers!

Gemeentes houden zich
redelijk aan de vooraf
berekende hoeveelheden

www.boomzorg.nl
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Gemeente
De groenaannemers zijn me bekend van bomenzand en bomengranulaat. Uit de tabellen komt naar voren dat beide groepen te weinig bomengranulaat
verwerken en méér bomenzand dan voorgeschreven. Bij de aannemers met Groenkeur valt op dat zij aanmerkelijk dichter bij de in het bestek vermelde
hoeveelheden blijven.

Maakt Groenkeur verschil?
De groenaannemers zijn nog uit te splitsen in degenen die wel en niet beschikken over het Groenkeur-certificaat. Van de groenaannemers zonder
Groenkeurcertificaat is alleen afname bekend van bomenzand en bomengranulaat. Uit de tabellen komt naar voren dat beide groepen te weinig bomen
granulaat verwerken en méér bomenzand dan voorgeschreven. Bij de aannemers met Groenkeur valt op dat zij aanmerkelijk dichter bij de in het bestek
vermelde hoeveelheden blijven.

Verschil voorgeschreven en geleverde substraat bij niet-Groenkeur aannemers
			
Voorgeschreven
Werkelijk geleverd Verschil
Percentage
Eenheidsprijs
Totaal niet
		in bestek (m³/ton)								geleverde
												waarde
Structuurverbeteraar		0		0		0			€ 15,00
Teelaarde/zand		0		0		0			€ 35,00
Beplantingsaarde		0		0		0		
Bomengrond		0		0		0			€ 30,00
Bomenzand		388		570		182		47
€ 35,00		€ 6.370,00
Bomengranulaat		1210		889		-321		-27
€ 65,00		€ -20.865,00
		

1598		1459		Gemiddelde

-9			€ -14.495,00

Verschil voorgeschreven en geleverde substraat bij Groenkeur aannemers
		
Voorgeschreven
Werkelijk geleverd Verschil
Percentage
Eenheidsprijs
Totaal niet
		in bestek (m³/ton)								geleverde
												waarde
Structuurverbeteraar		400		351		-49		-12
Teelaarde/zand		1041		932		-109		-10
Beplantingsaarde		
0		
0		
0			
Bomengrond		826		854		28		3
Bomenzand		175		187		12		7
Bomengranulaat		803		648		-155		-19
		3245		2972		Gemiddelde
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€ 15,00		€ -735,00
€ 35,00		€ -3.815,00
€ € 30,00		€ 840,00
€ 35,00		€ 420,00
€ 65,00		 € -10.075,00

-8			€ -13.365,00
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Graaicultuur
Hier lijkt sprake te zijn van inhaligheid. Dit is ongewenst en onethisch. ‘Graaien’, zoals dat tegenwoordig heet. Maar waar bij graaien vaak nog sprake is
van (discutabele) regelingen of afspraken, is het
niet nakomen van besteksvoorwaarden die wél in
rekening gebracht worden gewoon illegaal. Het is
de boel besodemieteren. Onderzoek naar voorgeschreven en uiteindelijk geleverde hoeveelheden
substraten, afkomstig van gerenommeerde bedrijven, levert onthutsende resultaten op.
Totstandkoming cijfers
Aanleiding tot een nader onderzoek zijn de praktijkopdrachten door European Tree Technicians
in opleiding bij Helicon. In alle onderzoeken
stuiten zij op verschillen tussen voorgeschreven
en aangetroffen hoeveelheden, de kwaliteit of
de soort groeimedium. Dit was aanleiding voor
Alles over Groenbeheer om dit eens nader te
beschouwen. Hiervoor werd een groot aantal
bestekken gedownload vanaf TenderNed en
Aanbestedingskalender.nl, waarna bij leveranciers
werd nagegaan wat en hoeveel er daadwerkelijk
geleverd was.
Sjoemelen met substraten
Analyses van de te leveren hoeveelheden substraten volgens bestek en de daadwerkelijk geleverde
hoeveelheid medium, maken duidelijk dat vooral
bij bomenzand niet zo nauw gekeken wordt. Er
wordt maar liefst 57% minder bomenzand afgenomen dan in de bestekken is voorgeschreven. Voor
bomengranulaat geldt een percentage van 28%.
Beduidend minder in hoeveelheid, maar in geldelijke waarde bijna vijf keer zo hoog.

niet-groengerelateerde aannemers. Zij begrijpen
klaarblijkelijk de meerwaarde van het verwerken
van bomenzand niet, want slechts 14% van de
voorgeschreven hoeveelheid wordt daadwerkelijk
afgenomen.
Groenaannemers
Bij groenaannemers zijn de verschillen kleiner.
Bomengranulaat is bij deze groep geen favoriet
medium. Daarvan wordt 24% minder verwerkt dan
voorgeschreven is. Daar staat tegenover dat méér
bomenzand geleverd wordt dan in het bestek is
geboden.
Maakt Groenkeur verschil?
De groenaannemers zijn nog uit te splitsen in
degenen die wel en niet beschikken over het
Groenkeur-certificaat. Van de groenaannemers
zonder Groenkeurcertificaat is alleen afname
bekend van bomenzand en bomengranulaat. Uit
de tabellen komt naar voren dat beide groepen
te weinig bomengranulaat verwerken en méér
bomenzand dan voorgeschreven. Bij de aannemers
met Groenkeur valt op dat zij aanmerkelijk dichter
bij de in het bestek vermelde hoeveelheden blijven.
Gemeente
Dan kan het nog voorkomen dat een gemeente
als afnemer rechtstreeks zaken doet met de leverancier, zonder inmenging van een aannemer, de
zogenaamde directielevering. Gemeentes houden
zich redelijk aan de vooraf berekende hoeveelheden. Bomengrond is het medium waarbij de
leverantie het meest afwijkt: er wordt 20% minder
afgenomen dan in de bestekken wordt voorgeschreven.

Niet-groengerelateerde aannemers
De analyses zijn eveneens uitgevoerd op andere
parameters, zoals de afname van substraten door

Verschil voorgeschreven en geleverde substraat bij directie-leveringen
Overige			
Voorgeschreven
Werkelijk geleverd Verschil
Percentage
Eenheidsprijs
Totaal niet
Aannemers		in bestek (m³/ton)								geleverde
												waarde
Structuurverbeteraar		1941		1956		15		1
€ 15,00		€ 225,00
Teelaarde/zand		
0		
0		
0			
€ 45,00 		
€ Beplantingsaarde		5017		4845		-172		-3
€ 35,00		€ -6.020,00
Bomengrond		120		96		-24		-20
€ 35,00		€ -840,00
Bomenzand		122		123		1		1
€ 40,00		€ 40,00
Bomengranulaat		2952		2694,2		-257,8		-9
€ 70,00		€ -18.046,00
		10152		9714,2		Gemiddelde

-4			€ -24.641,00
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Kosten afwijking per substraat

De eerlijkste aannemers per
Nederlandse provincie

Per grondstof
		

Voorgeschreven
Werkelijk geleverd Verschil Percentage
in bestek (m³/ton)					

Kostenafwijking

Structuurverbeteraar
Teelaarde/zand
Beplantingsaarde
Bomengrond
Bomenzand
Bomengranulaat

2386		
1839		
5271		
5226		
3513		
20050		

2355		
1505		
4946		
3804		
1501		
14381,4		

-31
-334
-325
-1422
-2012
-5668,6

0%
3%
2%
9%
15%
72%

		 38285		

28492,4		

Gemiddelde

De eerlijkste aannemers per
Nederlandse provincie
Tot slot kan nog een overzicht gemaakt worden
van de afname per Nederlandse provincie.
Aannemers uit Utrecht en Noord-Brabant blijken
de meest betrouwbare te zijn, zoals uit de tabel is
af te lezen.
Kostenafwijking
Uit de tabellen is te herleiden dat de besteksverplichtingen nauwelijks serieus genomen worden.
Dit is vooral goed af te lezen uit de tabel waarin
de leverantie per substraat is uitgesplitst. Daaruit
komt naar voren dat geen enkel substraat voldoet
aan de bestekshoeveelheden. Steeds is sprake van
een negatieve afwijking van de hoeveelheden.
Nog schokkender is het als de kosten betrokken
worden in het geheel. De leverantie van bomengranulaat spant de kroon: hierbij bedraagt de kostenafwijking maar liefst 72%. Dit percentage is zo
hoog vanwege de hoge kostprijs van bomengranulaat ten opzichte van de overige substraten.

-1
-18
-6
-27
-57
-28
-26

worden. Vervolgens is het in de uitvoerende fase
noodzakelijk dat er een gedegen directievoering
plaatsvindt, teneinde de resultaatsverplichtingen
in het bestek te kunnen controleren. De mogelijkheden voor deze controles, bijvoorbeeld door het
opnemen van stopmomenten, dienen nauwkeurig
in het bestek omschreven te worden, want als de
groeiplaats eenmaal is afgedekt, is effectieve controle meestal niet meer uitvoerbaar. Communicatie
in de vorm van start-, stop- en/of bijwoonmomenten, controle van leveranties en steekproefsgewijze
controle bij de verwerking van substraten, is van
belang om scheve praktijken te voorkomen en om
de vele welwillende aannemers die we gelukkig
nog rijk zijn te kunnen complimenteren.
Toekomstwens
Als iedereen netjes doet wat van hem of haar verlangd wordt, kunnen we in de toekomst tot een
kwalitatief hoogwaardig bomenbestand komen,

Tot slot kan nog een overzicht gemaakt
worden van de afname per Nederlandse
provincie. Aannemers uit Utrecht en NoordBrabant blijken de meest betrouwbare te zijn,
zoals uit onderstaande tabel is af te lezen.
Provincie

U
trecht			-1%
Noord-Brabant		
-2%
Drenthe			-7%
Noord-Holland		
-13%
Groningen 		
-19%
Limburg			-20%
Zuid-Holland		 -27%
Overijssel			-34%
Zeeland 			-42%
Gelderland		 -46%

ook midden in de stad op ‘onmogelijke’ locaties.
Bomen op een goede groeiplaats hebben lagere
beheerkosten, een langere omlooptijd en zorgen
voor een verhoging van alle waarden en functies
die bomen sowieso al hebben. En dat zijn er nogal
wat!

Be social
Scan of ga naar:
www.Boomzorg.nl/artikel.
asp?id=19-7566

Beterschap in voorbereiding
Zoals altijd geldt ook voor civiele projecten gecombineerd met groen dat een goede voorbereiding
het halve werk is. Sowieso dient in de ontwerpfase
de vraag gesteld te worden of een boom echt
nodig is op een schier onmogelijke locatie of dat
hij ergens anders ingepast kan worden. En als de
boom echt nodig is, welk substraat wordt dan toegepast en hoeveel heeft de boom daarvan nodig
om de beoogde doelen te kunnen behalen? De
inbreng van groene kennis is reeds in de planvorming onontbeerlijk teneinde het volledige project
tot een succes te kunnen maken.
Directievoering
Tijdens de voorbereidende fase is het zaak dat
de juiste resultaatsverplichtingen opgenomen
De auteur Herman Wevers (hwevers@allesovergroenbeheer.nl) is directeur van Alles over Groenbeheer
www.boomzorg.nl
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Boomambassadeur Koen
Maes: ‘Sorbus domestica is
variatie ten top!’
‘In tegenstelling tot evergreens houd je bij deze karakteristieke
makker feeling met de seizoenen’
Plaatjes zijn net zo zeldzaam als de species zelf en de boom bestaat nauwelijks in cultuur: Sorbus domestica. Koen Maes, bioloog en adviseur natuur,
landschap en water bij ingenieursbureau Sweco België, is vastbesloten om deze in de Benelux in vergetelheid geraakte boom opnieuw op de kaart te
zetten.
Auteur: Santi Raats
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6 min. leestijd

Hij wordt zelden meer aangeplant in de Benelux,
alhoewel Nederland de noordgrens vormt van het
verspreidingsgebied van Sorbus domestica. In het
wild komt hij ook nauwelijks meer voor. In 1993
werd deze peervormige lijsterbes in Duitsland verkozen tot boom van het jaar, waardoor er bij onze
oosterburen weer even een aanplantopleving was.
‘Maar ja, dat is ook alweer 25 jaar geleden’, merkt
Maes fijntjes op. ‘Dat weet niemand in Nederland
meer. Het is tijd voor een opfrisbeurt van ons
geheugen, als het gaat om de voordelen van deze
geweldige boom.’
Vakantiefoto
Maes is juist terug van zijn vakantie in de omgeving van de Duitse historische stad Trier en heeft
de jackpot gescoord: hijzelf op de foto met een
monumentale Sorbus domestica, eentje van maar
liefst meer dan 160 jaar oud, met een stamomtrek
van drie meter. ‘Althans, 160 jaar stond op het voorlichtingsbordje. Maar aan het voorkomen van dit
bordje te zien, was dit al enige decennia oud, dus
wie weet hoe oud deze jongen al is’, aldus Maes,
wederom met droog humoristische ondertoon.
Maes had gezocht op internet naar een monumentale Sorbus domestica, had deze in het
Trimmelterhof in Trier gevonden en was er speciaal
heen gereden. ‘Hij stond naast een behoorlijk oude
boerderij, nu in gebruik als manege. Ik denk dat
hij altijd behouden is gebleven omdat hij bij de
boerderij hoort. Hij is nu bezig aan zijn oude dag;
dat zie ik omdat hij sterk is teruggesnoeid om hem
te kunnen behouden. Er is geen volle groei meer
zichtbaar en er waren een paar takken uit gebroVan oorsprong komt Sorbus domestica, die
behoort tot de familie van de Rosaceae, uit
Zuid-Europa, Noord-Afrika en Klein-Azië.
Nu komt hij nog voor in Midden- en ZuidEuropa en Klein-Azië. Er zijn twee verschijningsvormen van Sorbus domestica: de var.
pomifera en de var. pyrifera. De eerstgenoemde heeft appelvormige vruchten, de
tweede peervormige vruchten. Daarnaast is
er nog een aantal morfologische verschillen,
zoals de bladgrootte, het aantal bladjukken, de bloeiperiode en de ziektegevoeligheid. Maar gemiddeld genomen lijken de
bladeren op die van de wilde lijsterbes en
ontwikkelt een deel van de bloemen zich
tot peer- of appelvormige vruchten, die van
september tot oktober rijpen. Pas na vijf tot
tien jaar draagt de boomsoort vruchten,
net als de lijsterbes. De boom wordt zo’n 15
meter hoog, maar kan als bosboom ook 30
meter worden.

ken. Maar dit exemplaar kan nog ouder worden
dan 200 jaar.’
Verschijning
Maes: ‘Het mooie aan Sorbus domestica vind ik dat
hij heel oud kan worden en heel dik, in tegenstelling tot de gewone lijsterbes. Die laatste heeft ook
een gewone, gladde stam. Sorbus domestica krijgt
na enkele tientallen jaren zo’n geweldige, diepgegroefde schors, die niet meer glad aanvoelt, net
als de schors van een perenboom. Een perenboom
heeft echter een smalle kroon. Sorbus domestica
onderscheidt zich ook van de perenboom. De
kroon is in de eerste jaren wel smal, maar als hij de
ruimte krijgt, groeit hij op oudere leeftijd breed en
rond uit, net als een appelboom. Omdat de stam
recht opgaand is en de kroon pas na vier tot vijf
meter verschijnt, is het hout goed te gebruiken
voor de fineerindustrie. Het is echter een trage
groeier en dus is het hout wel oersterk en degelijk,
maar helaas erg duur, net als noten- en kersenhout.’

gebracht. Het natuurlijke verspreidingsgebied reikt
in het oosten tot aan Oostenrijk, en het is bewezen
dat hij tegen sneeuw kan en tegen vorst tot minus
twintig graden.’
Bostoepassing
Maes heeft Sorbus domestica zoals gezegd al meerdere malen geadviseerd als bostoepassing. ‘Er is

Grote variatie in gebruik, standplaats
en beleving
Maes is altijd al fan van Sorbus domestica geweest.
Hij heeft al enkele keren geadviseerd om hem toe
te passen, zowel in projecten voor de openbare
ruimte als voor aanplant in het bos. ‘Het is een
boom die variatie ten top geeft, qua gebruik,
standplaats en belevingsvormen. In tegenstelling
tot evergreens houd je bij deze karakteristieke
makker feeling met de seizoenen! Nu, in april/mei,
ontwikkelen de knoppen van de bladeren zich
en in mei vormen zich de bloemen – voor bijen
een perfecte opvolging na de bloei van kersen en
pruimen en daarna appels en peren. De bladkleur
verandert tussen het vroege voorjaar en de herfst
van viltachtig grijs via frisgroen naar roodoranje. In
het najaar openbaren zich de warm-oranjekleurige
vruchten en als je die harde vruchten bewaart, zijn
ze na de eerste vorst ook nog eetbaar! De stam en
kroon veranderen met de jaren. De kroon is halfopen en is eerst smal en daarna breed opgaand.
De schors is de eerste jaren nog glad, maar wordt
later diepgegroefd, net als het schors van de
perenboom. Hij kan in de tuin, de boomgaard, in
een straat, een park, op een plein en in het bos,
mits de ondergrond niet te nat is (zoals in broekbossen) of te zwaar (kleiachtig). Bij een gemiddelde pH groeit hij het beste. In de Moezelstreek komt
hij ook in rotsachtig gebied voor. Hij kan zonder
meer tegen halfverharding en waarschijnlijk ook
tegen verharding, maar heeft dan wel wat ruimte
nodig om uit te groeien en gezond te blijven. Hij
is dus prima geschikt voor de openbare ruimte
in Nederland, die in stedelijk gebied in cultuur is
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Wij maken het groen
en de buitenruimte
waardevol!

WERK MET EEN GLIMLACH?!
Wij zorgen er voor, met…. leuke collega’s
groeimogelijkheden voor iedereen
uitdagend werk in groen en buitenruimte
BBL-opleidingsplekken op alle niveaus

Bel ons, mail ons,
of kom gewoon
even langs!

WWW.LOOHORST.COM
Buitenbrinkweg 51, 3853 LV Ermelo - 0341 49 47 60 - ermelo@loohorst.com
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110 ha. Kwekerij

Laanbomen 6/8 t/m 40/45
Fruitbomen
Vormbomen (Lei, Dak, Kubus)
Meerstammigen
Haagplanten/Coniferen
Containerbomen
FRANCO levering in heel Nederland
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‘De vruchten van Sorbus domestica zijn eetbaar, maar niet meteen: pas na de eerste vorst.’

helaas niet veel bos in Nederland. Bovendien lenen
de bossen in Nederland zich beter voor populier en
es, maar in het oosten kan Sorbus domestica uitstekend toegepast worden in gemengde eikenbossen.’
Een jaar of tien geleden zag Maes Sorbus domestica
al in de Duitse bosbouw. ‘Daar begon men destijds met de zogeheten QD-methode te werken:
in plaats van een hectare vol te planten, werd er
alleen in groepen van twintig tot dertig bomen
aangeplant; deze werden speciaal verzorgd. Een
boom wordt daarbij helemaal gepamperd en
eromheen staan bomen die deze uitverkorene
moeten beschermen tegen wildvraat. De boom die
verwend wordt, krijgt minder licht door de bomen
eromheen en groeit dus de hoogte in. De zijtakken
vallen eraf, waardoor er weinig kerven in het hout
zichtbaar zijn. Dit vormt heel zuiver fineerhout. In
België past men de QD-methode toe met berk,
onder meer voor de fineerindustrie, zoals in Ikeameubeltoepassingen. Maar Sorbus domestica wordt
bijna niet toegepast voor de fineerindustrie; daar is
het toch te duur voor. Toen ik het adviseerde, was
dat met het oog op fineerhout voor de bekleding
van speedboten of limousines.’
Ook zag Maes dat Sorbus domestica werd ingezet
in de agroforestry: ‘Je maakt in de boslandbouw

nog winst op deze boomsoort, in tegenstelling tot
knotwilg of meidoorn. Ik heb in de praktijk gezien
dat Sorbus domestica, net als notenbomen, in rijen
werd geplant in Frankrijk en Zwitserland. Tussen de
bomenrijen werd 20 meter vrijgehouden voor de
machines. Op de landbouwgrond verbouwde men
graan of kweekte men zonnebloemen. De kroon
van de bomen zorgde voor de nodige beschermende schaduw van de teelt, en was waardevol
voor insecten als biologische bestrijders en voor
vogels om in te broeden. Na dertig tot veertig jaar
wordt er extra opbrengst uit gehaald.’

ook onbemind. In elk geval geldt dat in België.
‘Men oppert vaak dat hij niet inheems is. Hij komt
hij inderdaad van nature voor in de Eiffel, niet
in België. Waar ik ook vaak tegenaan loop als ik
deze boomsoort voorstel, is dat men de soort niet
kent. Hij wordt dus niet hip bij opdrachtgevers
en de vraag stijgt niet. Kwekers investeren er niet
in en zo ontstaat een moeilijk verkrijgbare soort.
Gemeenten omschrijven vanaf maat 20-25-30,
maar kwekers hebben Sorbus domestica hoogstens
in de maten 10 of 12. In België is de levensverwachting van bomen in de openbare ruimte
bovendien slechts twintig tot dertig jaar. Het is
zonde om geld en energie te steken in een boom
die pas karakter krijgt en goed vrucht draagt na
twintig tot dertig jaar en vooral prachtig is als
oudere dame.’
Mensen zijn volgens Maes ook onterecht bang
voor viezigheid door vallende vruchten op trottoirs
of auto’s. ‘Hierdoor zijn soorten zoals Pyrus calleryana ‘Chanticleer’ in de mode, die geen vrucht geven.
En de appels, ‘Golden Hornet’ of ‘Red Sentinel’, die
totdat het vriest alleen kleine, oneetbare appeltjes
geven als sierelement. Of steriele, dubbelbloemige kersenbomen, waar geen nectar meer op zit
voor de bij en die dus geen ‘plakkerige zooi’ meer
afgeeft. Vruchten en bloemen hebben een slechte
naam gekregen in de openbare ruimte, maar de
vruchten van Sorbus domestica zijn hard en geven
helemaal geen vuiligheid. Ze zijn zo groot als een
kers of kleine pruim en geven ook geen deukschade. Gemeenten hoeven bij aanplant dus niet
te vrezen voor schadeclaims.’
Podium boomambassadeur
Maes hoopt dat Sorbus domestica door zijn ambassadeurspleidooi hip wordt en dat de vraag weer
toeneemt. ‘Het is een boomsoort die bijzonderder
is én makkelijk toepasbaar. Elke gemeente heeft er
een juweel aan, zeker na enkele jaren.’

Drank en voedsel
De vruchten van Sorbus domestica zijn eetbaar. Niet
meteen: ze moeten enkele weken na de pluk blijven liggen. ‘Pas na de vorst zijn ze eetbaar’, aldus
Maes. ‘Of je moet ze verwerken, zoals bij het koken.
Ze worden gebruikt bij het brouwen van schnaps
en brandewijn, maar ook als smaaktoevoeging
in appelcider of wijn. De vrucht bevat tannine en
geeft een wat wrange, karakteristieke smaak aan
brouwsels, net als bij sommige rode wijnen.
Onterecht onbekend én onbemind
Sorbus domestica is niet alleen onbekend, maar
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Gewone taxus: volgens
boomambassadeur Vermeulen
helemaal niet zo gewoon
‘Taxus baccata is een groenblijvende oerachtige verschijning en een topper voor de
openbare ruimte, bosplantsoen én langs snelwegen’
Op de binnenplaats van het middeleeuwse kasteeltje Slot Doddendael in Ewijk, in het Land van Maas en Waal, staat een Taxus baccata van circa twaalf
meter hoog. Boomambassadeur Roel Vermeulen (Vermeulen Boomadvies) vertelt wat hij zo mooi vindt aan de Taxus oftewel venijnboom: ‘Dit is een van
de bomen waardoor ik het bomenvak in gerold ben. Daarnaast geloof ik dat er in voorgaande jaren nog nooit een groenblijvende boom is
voorgedragen door een boomambassadeur.’
Auteur: Santi Raats
De oude Taxus baccata – volgens Vermeulen wel
een jaar of honderdvijftig – heeft een stamdiameter van meer dan een halve meter. Zijn bast is
prachtig grof en gedraaid. Omdat hij nu in bloei
staat, vertoont hij de zo kenmerkende geelgekleurde tweehuizige kleine kegeltjes. Van daaruit
vliegen de pollen naar de kegeltjes bij vrouwelijke
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exemplaren. Deze zijn overigens te herkennen
aan de welbekende rode besachtige zaadmantels,
die in de late zomer of het begin van de herfst
verschijnen. Die rode zaadmantels worden door
vogels gegeten, maar de rest van de boom is voor
mens en dier giftig, vandaar de naam venijnboom.

Oud, maar gezond
De Taxus baccata bij Slot Doddendael heeft de
habitus van een kerstboom zoals kinderen hem
tekenen. De kroon is wat transparant en sommige
takken hangen een beetje door. Desondanks is hij
kerngezond. ‘Kijk dan wat een prachtige uitstraling hij heeft.’ Vermeulen raakt met een hand de

3 - 2018

6 min. leestijd

INSPIRATIEBOOM
bruine, diepgegroefde afschilferende bast. ‘Hij
hoort thuis in Noord-Europa. Het hout is zeer hard
en duurzaam en toch flexibel. In de middeleeuwen
maakte men er wapens en gereedschappen van.
Maar tegenwoordig haalt niemand het meer in zijn
hoofd om oude venijnbomen, die vooral in parken
en tuinen staan, om te hakken.’

Het moet niet te nat zijn onder zijn voeten. Rond het huis ligt een drassig loofhoutbos met eik, es en els, dat nog een rabattenpatroon vertoont. Ook de weilanden zijn drassig. Maar de Taxus baccata ligt enkele meters hoger, net als het slot.

Een trekker met aanhanger staat onder de taxus geparkeerd. Vermeulen: ‘Het grind zorgt voor een enigszins dempende werking
voor geparkeerde voertuigen. Het parkeren onder de boom is vast een jarenlange gewoonte. Je zou grondmonsters kunnen
nemen en kijken of de bodem nog bepaalde behoeftes heeft.’

Van hovenier naar bomenfanaat
Hier is de liefde voor bomen begonnen volgens
Vermeulen, die in november 2016 voor zichzelf
begon na tien jaar bij Van Helvoirt Groenprojecten,
waar hij onder meer de adviestak opzette en
leidde. ‘Ik ben opgegroeid op de boom- en rozenkwekerij van mijn opa in het dorpje Broekhuizen
in Limburg’, vertelt hij. ‘Een groene toekomst zat er
dus al vroeg voor me in. Ik liep mijn eerste stage
voor het Helicon in Nijmegen bij de gemeente
Beuningen. Daar heb ik rond 2002 de lijst met
monumentale bomen geactualiseerd en een fietsroute voor de gemeente gemaakt. Ik werd tijdens
die hoveniersopleiding steeds meer verzot op
bomen. Deze Taxus baccata staat me nog goed
voor de geest. Daarna heb ik ook stage gelopen
in de Engelse botanische tuin Wakehurst Place in
Ardingly, West-Sussex. Daar stonden enkele exemplaren die zo groot waren dat ik ze nauwelijks als
Taxus baccata herkende! Er staat één Taxus die zo
groot is dat de tuinmannen er hun gereedschap
in opbergen. In Nederland staan exemplaren tot
zo’n tweehonderd jaar oud, maar in het buitenland
staan gigantische exemplaren van duizend jaar
oud of ouder. Qua stamomvang en hoogte nemen
ze natuurlijk minder plaats in dan eiken of beuken
van dezelfde leeftijd, zoals de imposante monumentale rode beuk die prominent voor het hek van
Slot Doddendael staat. Daardoor vallen de oude
exemplaren minder op.’ Vermeulen vertelt een
anekdote over een witte paardenkastanje in de
museumtuin in Den Bosch die moest wijken voor
een verbindingspad tussen het oude en nieuwe
Stedelijk Museum. Een rij met hulst en taxus van
meer dan 100 jaar oud stond ernaast. Aangezien
deze niet zo groot waren, waren ze bij de inmeting
niet eens opgemerkt als bomen, maar werden ze
gezien als struikvormers. Deze moesten uiteindelijk
wijken voor het nieuwe museum.
‘Taxus baccata valt door zijn geringe omvang
dus weleens tussen wal en schip’, concludeert
Vermeulen. Maar na zijn stage in Beuningen was
hij verkocht: ‘Bomen werden een uit de hand gelopen hobby van me. Ik begon tijdens mijn werk, op
bomenreizen en op vakantie foto’s van bomen te
verzamelen. Daarvan heb ik een selectie op mijn
website staan. De venijnbomen die ik in Engeland,

Op de achtergrond steekt de 150-jarige Taxus baccata boven de muren van de binnenplaats van Slot Doddendael uit.
www.boomzorg.nl
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Aankomend Boomverzorger
Klom jij vroeger al in bomen? Vind je bomen leuk en interessant?
Werk je graag buiten? Samen met mensen en steeds op een andere
plek in Nederland? Dan ben jij de geschikte kandidaat.
Nationale Bomenbank voert dagelijks, door heel Nederland,
boomspecialistisch werk uit met een jong maar ervaren team.
Als aankomend boomverzorger krijg je bij ons de kans carrière
te maken in boomspecialisme en ga je aan het werk met o.a.
boomverplanting, boomverzorging en groeiplaatsverbetering.
Wat bieden wĳ?
- Een plek in een jong en dynamisch team dat openstaat voor
nieuwe inbreng en ideeën.
- Een BBL-traject European Tree Worker.
- Een opleidingsplan op maat.
Interesse?
Stuur dan een e-mail met CV naar:info@nationalebomenbank.nl,
t.a.v. Dirk Doornenbal en geef aan vanuit welke vestiging je wilt
werken: Amsterdam, Bleskensgraaf, Epe of Mill.

Boomspecialisten
www.nationalebomenbank.nl

Batouwe Boomkwekerijen B.V.
Engelandstraat 1B

6669 DX Dodewaard
T 0488 413 097

E info@batouwe.com

Heptacodium miconioides

www.batouwe.com

INSPIRATIEBOOM

Een mooie grove, diepgegroefde stam. Vermeulen: ‘Hij hoort thuis in Noord-Europa. Het hout is zeer hard en duurzaam en toch flexibel.’

Wales en Frankrijk heb bezocht, zijn enkele van de
oudste en grootste van de wereld. Heel bijzonder.’
Geschikt op vele plekken
Hij gaat verder: ‘Taxus baccata is prachtig groenblijvend en heeft een mooie kleur groen. Hij heeft
iets oerachtigs in zijn verschijning in vergelijking
met de conifeer, die in de jaren zestig en zeventig
veel is aangebracht in woonwijken en achtertuinen, maar nu uit de mode is en langzamerhand
verdwijnt. Dus als men gaat vervangen, houd dan
Taxus baccata in het achterhoofd! Het is een trage
groeier, zo’n 15 tot 20 cm per jaar, en hij is dus
goedkoop in het onderhoud. Als hij voldoende
ruimte krijgt hoef je hem eigenlijk nooit te snoeien.
Er zijn geen noemenswaardige ziektes waar hij last
van heeft. Hij heeft niet veel groeiruimte nodig en
kan tegen droogte. Omdat hij groen blijft, is het
een fijnstofvanger, dus ook ideaal voor langs snelwegen of middenbermen. Taxus baccata kan als
heg en vormsnoei dienen in de openbare ruimte,
maar eerder in parken en siertuinen, omdat het

onderhoud dan intensief is; je moet hem dan tweemaal per jaar snoeien. Maar als boom is hij ideaal
voor de openbare ruimte.’
Standplaats bij Slot Doddendael
Hij mag wel wat vaker in de openbare ruimte, volgens Vermeulen, die na de hoveniersopleiding in
Nijmegen landschapsmanagement studeerde aan
de Has, en ook meer in het buitengebied. ‘Ik vind
Taxus en Ilex een welkome afwisseling in bosplantsoen, maar zie dat nog weinig. Terwijl Taxus baccata een sterke boom is: hij is winterhard, kan in
de schaduw, kan tegen droogte en tegen hitte. Het
moet alleen niet te nat zijn onder zijn voeten.’ We
kijken om ons heen: rond het huis ligt een drassig
loofhoutbos met eik, es en els, dat nog een rabattenpatroon vertoont. Ook de weilanden zijn drassig. Er is geen padenstelsel in de directe omgeving.
De Taxus baccata ligt echter enkele meters hoger,
net als het slot. Wel staat er zwaar materieel onder
de boom geparkeerd en rijden er auto’s af en aan
op de binnenplaats.

‘Hij staat er redelijk gezond bij, alhoewel de kroon
iets voller had mogen zijn’, beoordeelt Vermeulen,
die ook boomtaxateur en VTA-controleur is. ‘Maar
hij is al aardig op leeftijd. Het is onduidelijk wat
voor activiteiten er allemaal onder de boom plaatsvinden. Zo te zien vindt er transport plaats op
deze binnenplaats, maar het grind zorgt voor een
enigszins dempende werking voor geparkeerde
voertuigen. Het is vast niet eenmalig dat er nu een
voertuig onder de boom geparkeerd staat; dat
zal een jarenlange gewoonte zijn. Je zou grondmonsters moeten nemen en kijken of de bodem
nog bepaalde behoeftes heeft, en naar aanleiding
daarvan bodemverbetering toepassen of de grond
deels vervangen.’
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Omdat Taxus baccata nu bloeit, zijn de tweehuizige gele kegeltjes overal zichtbaar.
www.boomzorg.nl
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Nieuwe inrichting van Het Beursplein in Amsterdam
De laatste hand wordt gelegd aan de nieuwe inrichting van Het Beursplein te
Amsterdam. De nieuwe uitstraling van het Beursplein is gebaseerd op het oorspronkelijke ontwerp van Berlage. Zo worden de oorspronkelijke elementen
hersteld en teruggeplaatst op hun oude plek; de drinkfonteinen, de stier en de
monumentale lantaarnpalen. Maar natuurlijk komen de bomen terug op en rond
het Beursplein.
De uitdaging is het combineren van de bomen en de ondergrondse fietsenstalling onder het Beursplein voor 1.700 fietsen. Slechts een uitermate lage opbouw
hoogte is beschikbaar voor de bomen. En het Beursplein moet geschikt zijn voor
zware lasten tijdens festiviteiten en dergelijken. Waarbij zettingsverschillen en/of
wortelopdruk niet geaccepteerd kunnen worden. De hoge verkeersbelasting en de
lage inbouw maken het extra moeilijk om een optimale groeiplaats te creëren.
Na diverse studies van diverse producten heeft uiteindelijk de aannemer KWS
gekozen voor een boombunker systeem; TreeParker van Greenmax. Dit is het
systeem waarbij wortelopdruk gegarandeerd niet meer voorkomt en tevens
geschikt is voor deze lage opbouw. Het systeem voldoet aan alle eisen gesteld in
het eisenpakket van gemeente Amsterdam. Deze acht hemelbomen, (Ailanthus) in
de TreeParker Boombunker zullen zeker reiken tot aan de hemel en het Beursplein
zijn oorspronkelijk intieme karakter teruggeven.
Niet de diepte in maar de breedte met de wortels. Op de ondergrondse fietsenstalling is maar weinig dekking. Een “Daktuin oplossing” voor zwaar vrachtverkeer
is dan ook de basis van dit ontwerp. De groeiplaats inrichting bestaat uit diverse
onderdelen welke alle van belang zijn voor het goed functioneren van het systeem
nu en in de toekomst. Belangrijke punten hierin zijn drainage, bewatering, en
beluchting.
Opdrachtgever: Gemeente Amsterdam
Architect: Naar het oorspronkelijk ontwerp van Berlage
Aannemer: KWS Infra BV
Contactpersoon aannemer: Mark Bakker - Projectcoördinator
+31 20 569 4200, mrjbakker@kws.nl
Naam leverancier: Greenmax

Bomen over boomprojecten
De mooiste projecten van de afgelopen periode in the spotlights
Aanplant laanbomen in Zoeterwoude
Op 16 november 2017 startte de aanplant van 141 Elzen als laanbeplanting, ter vervanging van de zieke Iepen en Linden. Signa Terra
kreeg de opdracht om het werk uit te voeren. Als eerste heeft Signa
Terra de aanwezige bomen gerooid, graszoden verwijderd en de
grond verbeterd. De berm is daarbij diep doorgespit en vermengd
met teelaarde. Teelaarde is goed waterdoorlatend en bevat nauwelijks
overblijvende onkruiden en andere verontreinigingen. Als finishing
touch is er een schrale topgrond over de berm uitgestrooid.
Daarna kon het planten van de nieuwe bomen beginnen.
Het project kon op veel draagvlak rekenen vanuit de omwonenden.
Opdrachtgever: gemeente Zoeterwoude
Contactpersoon opdrachtgever: Iris Janssen, Adviseur Groen beleid
Aannemer: Signa Terra BV http://signaterra.nl/
Contactpersoon aannemer: Remco Houtkoop
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Ondersteunen besteksuitvoering
begraafplaatsen
Ondersteunen besteksuitvoering betreffende
onderhoud begraafplaatsen door uitvoering
directietaken. Wat voor veel mensen slechts
een aantal leuke vrije dagen is, betekent
voor Christenen veel méér dan dat. Pasen,
Hemelvaart en Pinksteren volgen elkaar op.
Een kerkhofbezoek is veelal onderdeel van
het ‘feestdagelijkse’ ritueel. Een mooie, schone en keurig onderhouden begraafplaats is
in onze samenleving een hoog gewaardeerd
goed. Vanwege de specifieke kenmerken
in het beheer van begraafplaatsen is een
van het regulier groenonderhoud afwijkend
bestek opgesteld.
Gedurende de looptijd van het eindigende
bestek is gebleken dat aanpassing op enkele
vlakken gewenst is. De werkelijke omstandigheden komen niet overeen met de digitale
weergave, reden om ter plaatse opnames te
doen van de situatie. Gewapend met tablet,

specifieke software, digitale geo-informatie
en fotocamera is de situatie vastgelegd.
De juiste weergave vormt de basis voor
het nieuwe bestek, waarbij Alles over
Groenbeheer onder andere ondersteunt
in controles op geleverde kwaliteit van de
uitvoering, de administratieve taken op zich
neemt en intercedeert in eventuele geschillen. De kans dat laatstgenoemd facet zich
voordoet, wordt aanmerkelijk kleiner als het
basismateriaal -lees: het bestek en een weergave van de reële situatie in omvang aansluit
op de resultaatsverplichting, hoeveelheden
en tekeningen van de opdrachtgever.
‘Goed begonnen is half gewonnen’ is de uitdrukking die hier zeker van toepassing is.
Opdrachtgever: Gemeente Zaltbommel
Contactpersoon opdrachtgever:
Heer H. Janssen, Info@zaltbommel.nl
Aannemer: Alles over Groenbeheer
Contactpersoon aannemer: 		
H.Wevers, hwevers@allesovergroenbeheer.nl

Groenbestek baanverdubbeling Waterlandseweg naar de Floriade
Vorig jaar heeft de provincie Flevoland de Waterlandseweg tussen de A27 en de A6 nabij Almere
verdubbeld. Met als doel om de verkeersdoorstroming van de 7 km lange weg te verbeteren.
De Waterlandseweg zal straks ook als één van de toegangswegen naar de Floriade fungeren.
Bureau Maris uit Zeewolde heeft het landschapsplan het definitieve ontwerp en het bestek gemaakt.
Hierbij was de visie dat de wegverdubbeling de bestaande groenstructuur zou transformeren tot een
Waterlandseweg die als het ware is 'uitgehakt in het bos'. Het Landschapsplan zet in op het behouden
en versterken van zoveel mogelijk aanwezige groenstructuren.
Het afgelopen plantseizoen heeft groenaannemer Berdi uit Nagele 1.047 bomen op het project
geplant, waarvan 56 bomen in de maat 50-60, 78 bomen in de maat 30-35 en de rest van het
gevarieerde beplantingsplan in de maat 18-20. Naast het planten van bomen heeft Berdi bijna
6 kilometer wildraster geplaatst, 10 ha berm ingezaaid met gras en een lupinemengsel en bijna
1.000 beukenspillen geplant. Berdi geeft nog 3 jaar nazorg en inboetgarantie op de geplante bomen.
Aanneemsom: € 494.400,00
Opdrachtgever: Provincie Flevoland
Contactpersoon opdrachtgever: Marcel uit den Bosch, Marcel.uitdeBosch@flevoland.nl
Architect: Bureau Maris
Contactpersoon architect: Hans Damman, H.Damman@bureau-maris.nl
Aannemer: Berdi Sport & Groen
Contactpersoon aannemer: Rienk Bernhard, rienk.bernhard@berdi.nl
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Gebruiksvriendelijke
krachtpatser
Vraag een demo aan en laat u overtuigen!

Dé expert in houtversnipperaars en alleshakselaars.
Met voor elk werk de juiste machine, aftakas of motor aangedreven,
met 2 verkleiningssystemen, een unieke invoerband en een
CO2 reductie systeem.

Pols Groep

Stationsweg 36

Zuidland

T 0181 - 45 88 45

www.pols.nl

www.ts-industrie.nl

ROOTBARRIER® WORTELGELEIDING
Van hobbelige fietspaden tot compleet verstopte buizenstelsels, boomwortels kunnen een zeer
ondermijnend effect hebben op hun omgeving. Met een wortelgeleidingssysteem dwing je de
wortels recht naar beneden te groeien. Eenmaal aan de onderzijde gekomen, kunnen de wortels
horizontaal verder groeien waardoor de boom zich goed in de grond kan verankeren.
RootBarrier® RollRib®

RootBarrier® RootPanels® Rib

NIEUW

RootBarrier® Wortelgeleidingsplaten

RootBarrier® Pyramid

Meer weten?
Bel of mail ons op 0320 215 805 of sales@rootbarrier.nl.
Voor ons complete assortiment zie www.rootbarrier.nl.

PROJECTEN

met Terraviva Bomenzand 700 micron. Dit substraat
laat zich goed verdichten en uitvlakken zonder verlies aan porositeit. Bovenop de bomenzandbedding
werd een GBU Aqua Multibox Sandwichconstructie
van 40 mm aangelegd. Door de geringe hoogte is er
nog voldoende ruimte voor een funderingslaag, zonder een extreme maaiveldophoging. Door speciale
Sidefix verbindingselementen worden de afzonderlijke units aan elkaar gekoppeld tot een rigide plaat. In
combinatie met een geogrid halen we druksterktes
boven 1000 kN/m2. Het project werd eind april 2018
afgerond.
Ondergrondse boomgroeiplaatsconstructie Graanmarkt in Antwerpen
Ondergrondse boomgroeiplaatsconstructie van 1650 m2 bij bestaande lindebomen De Graanmarkt te
Antwerpen wordt gesierd door oude, waardevolle lindebomen. Deze zorgden evenwel voor zeer veel
opdruk van de bestaande kasseiverharding. Bij de heraanleg van de markt werd bijgevolg extra geïnvesteerd in een standplaatsverbetering en –inrichting voor deze bomen. Boomverzorging Stijn Decavele
zorgde voor het ploffen van de bestaande ondergrond. Hierbij werd op verschillende niveau’s een fijn
lavasubstraat geïnjecteerd om de gevormde scheuren blijvend open te houden. Vervolgens bouwde de
aannemer een ingenieus netwerk van beluchtings- en bewateringsbuizen. Deze laatsten werden aangesloten op de straatkolken, met de mogelijkheid om de toevoer ’s winters om te leiden naar de riolering,
zodat geen strooizouten in het groeimedium terecht komen. De gehele oppervlakte werd uitgevlakt

Opdrachtgever: Stad Antwerpen
Contactpersoon opdrachtgever: Jos Schenk,
boomconsulent, Jos.Schenk@stad.Antwerpen.be,
Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen
Aannemer: Verbruggen bvba
Contactpersoon aannemer: Bart Verbruggen,
bart@verbruggenbvba.be, Doornstraat 54,
9140 Temse / 00323 227 29 83

straatjes moest maneuvreren om de bomen in depot
te kunnen lossen. De uitvoering hiervan en uiteraard
ook het planten van de bomen vergt precisie en
vakmanschap. Zeker omdat de bomen nog vol in het
blad zaten. Daarvoor zijn de bomen dan ook bij kwekerij Ebben gedurende de zomer zorgvuldig beheert
in het depot. Waaraan Loohorst na het planten met
directe nazorg een passend vervolg heeft gegeven.
De bomen hebben de hele zomer boven de grond
aan het infuus gestaan, om zo in de zomer geplant te
kunnen worden. Daarbij kwam ook nog dat door het
hoge grondwaterpeil de bomen hoger dan wenselijk
geplant moesten worden. Om deze reden zijn de
bomen in cortenstalen bakken geplaatst. Om garant
te staan voor een optimale aanslagkans zal Loohorst
ook de nazorgperiode verzorgen.

Planten van grote bomen bij klein Vondelpark
In hartje Amsterdam worden onder de naam Klein Vondelpark pal naast het bekende Vondelpark,
twintig nieuwe woningen gebouwd met veel aandacht voor buitengroen.
Loohorst Landscaping realiseert alle privé tuinen en de gehele terreininrichting. Het terrein heeft een
naadloze overgang naar het Vondelpark. De acht gerenoveerde en twaalf nieuwe appartementen hebben bij oplevering volwassen tuinen met onder meer gazons, borders vol heesters en vaste planten,
vlonders van FSC hardhout, paden van 1x1m. tegels en kant klaar hagen van Mobilane. Voor de bomen
is gekozen om direct forse maten te planten. Om ook hier gelijk een mooie volwassen uitstraling te
krijgen. De Platanus orientalis var cuneata in de maat 50-60, Liquidambar styraciflua in de maat 60-70
en een prachtige meerstamigge Gleditsia triacanthos ‘Sunburst’ van 6m. hoog als mooie hoofdinrichting
op het hofje. En dit in hartje Amsterdam. Bij iedere levering bracht dit een logistieke uitdaging met zich
mee. Met deze forse maten passen er maar drie bomen op een vrachtwagen, welke zich door de smalle

Aannemer: Loohortst Landscaping
Contactpersoon aannemer: Reinald van Ommeren,
Buitenbrinkweg 51, 3853LV Ermelo

Be social
Scan of ga naar:
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Ecologische hergebruik 150 jaar oude beuk
In het centrum van Waalwijk is een 150 jaar oude enorme beuk weggehaald.
Gezien de zeer beperkte ruimte is de kroon eerst met een 30 meter hoge
pallfinger / man hoogwerker verwijderd. Vervolgens is de stam met een
compacte telescoopkraan verwijderd. De enorme stobbe van vier meter
doorsnee is weg gefreesd met een compacte stobbefrees van fsi. Deze boom
was aangetast met reuzenzwam en moest dus weg vanwege de veiligheid.
Omdat het een enorme stam betreft is nagedacht of hier iets meer mee kon.
Het idee is om de stam in delen in een nieuw deel van een tuin te verwerken
zodat het afbraak proces van deze stam voor een erg lange tijd een bron van
nieuw leven vormt. Mogelijk is dit ook een inspiratie voor andere beheerders.
Aanneemsom: ca. 3.000 euro ex btw
Daarnaast ontwikkeling ecologische tuin ca. 10.000 euro ex btw
Opdrachtgever: Totaalboom Brabant
Contactpersoon opdrachtgever: Joost Piggen, Haarenseweg 46
Oisterwijk / 013-5339569 / info@totaalboombrabant.nl
Architect: Totaaltuin Brabant
Contactpersoon architect: Antoine de Jonge, Haarenseweg 46
Oisterwijk / 013-5339569 / info@totaalboombrabant.nl
Aannemer: Totaalboom Brabant
Contactpersoon aannemer: Joost Piggen, Haarenseweg 46
Oisterwijk / 013-5339569 / info@totaalboombrabant.nl

Revitaliseren van het iepenarboretum in Joure
In 2011 heeft de Stichting Iepenwacht Fryslân een iepenarboretum aangelegd
naast de op- en afrit van de A7 Joure West. In dit iepenpark staan 40 klonen
opgesteld waarvan van elke kloon drie zijn geplant. In totaal staan er dus
120 iepen opgesteld, wat uniek is! Het park is het gehele jaar kosteloos te
bezichtigen en is opgenomen in een fietsroute (info bij VVV regio Zuid Friesland).
Doordat een zeer dichte bodemstructuur de groei van de iepen belemmerde
is in samenwerking met de gemeente De Fryske Marren besloten om het gehele park
te revitaliseren. In het kort zijn daarbij de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
- Het injecteren van zuurstof en meststoffen door TFI
- Daar waar noodzakelijk het planten van nieuwe iepen, geleverd door Tonsel en
Noordplant boomkwekerijen.
- Afwatersysteem optimaliseren door de gemeente De Fryske Marren
Opdrachtgever: Stichting Iepenwacht Fryslân en gemeente De Fryske Marren
Contactpersoon opdrachtgever: G. Dam en H. de Roo, info@iepenwachtfriesland.nl
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Ondergrondse boomgroeiplaatsconstructie in Antwerpen
Ondergrondse boomgroeiplaatsconstructie van 250 m3 bij negen bestaande
bomen. In Oever, een straat nabij de Antwerpse kaaien, staan enkele oude bomen
die het gezellige straatbeeld mee bepalen. In 2016 werden de plannen voor de
heraanleg opgemaakt. De straatas zou hierbij verschuiven naar een rijk door
wortelde zone. Het behoud van de 9 meest waardevolle bomen werd hierbij
prioritair gesteld! De firma Disaghor-Dockx leverde de nodige technische ondersteuning bij het uitwerken van een ondergrondse boomgroeiplaatsconstructie.
Het Watershell Atlantis systeem bleek de meest ideale oplossing. Deze betonnen
constructie met gewelfde structuur kan de verkeerslasten op de bovenliggende
verharding volledig zelf dragen. Het systeem biedt bovendien de nodige flexibilteit
naar bestaande boomwortels, kabels en leidingen en het grondwaterniveau. Met
behulp van een zuigwagen werd de grond rond de bestaande boomwortels voorzichtig verwijderd. De 250 m3 opvulsubstraat kan op termijn volledig doorworteld
worden. Deze door Acterra op maat gemaakte Groeiplaatsconstructiegrond is
een luchtig substraat, aangerijkt met lava en nuttige micro-organismen. Door de
creatie van een tweede maaiveld ontstaat een luchtlaag boven de groeiplaats
constructiegrond. Doorvoeren door de bovenliggende verhardingsopbouw zorgen
voor voldoende luchtcirculatie. Zo blijft een goede beluchting van de boomwortels
verzekerd. Voor de bewatering wordt het oppervlaktewater via kolken en een
ingenieus systeem van irrigatiebuizen over het groeimedium verdeeld. Gedurende
de winter kan deze watertoevoer afgesloten worden, om instroom van strooizout
te vermijden. In het najaar van 2017 werd dit project met succes afgrond.

PROJECTEN

Opdrachtgever: Stad Antwerpen
Contactpersoon opdrachtgever: Gert De Wilde, projectingenieur,
gert.dewilde@stad.antwerpen.be, Francis Wellesplein 1,
2018 Antwerpen / 00323 338 23 37
Aannemer: Verbruggen bvba
Contactpersoon aannemer: Bart Verbruggen, bart@verbruggenbvba.be,
Doornstraat 54, 9140 Temse / 00323 227 29 83

Ondergrondse boomgroeiplaatsconstructie Charlottalei
Ondergrondse boomgroeiplaatsconstructie van 1625 m2 bij nieuw aan te
planten bomen. Tot voor kort werd het straatbeeld van de Charlottalei te
Antwerpen bepaald door 54 grote, wilde kastanjebomen. Voor de heraanleg van de straat dienden deze bomen echter gekapt te worden. Dit bracht
veel commotie teweeg, met de oprichting van een buurtcomité en zelfs
een rechtszaak tot gevolg. Verscheidene onderzoeken toonden aan dat de
stabiliteit van de bomen evenwel in gevaar was. De rechter volgde zo uiteindelijk de beslissing van district Antwerpen en in september 2017 werden
de kastanjes gerooid. Ter compensatie werd besloten om extra middelen
in te zetten voor een goede standplaatsverbetering voor de nieuw aan te
planten winterlindes. Om overbodige gronduitwisseling te vermijden, werden in de bestaande ondergrond voedingszuilen gemaakt en opgevuld
met Groeiplaatsconstructiegrond. De grond tussen de zuilen werd nogmaals geploft met substraatinjectie. Hierdoor krijgt iedere boom ca. 30 m3
doorwortelbare ruimte onder de nieuwe parkeerplaatsen en het fietspad
ter beschikking. Om verdichting van de ondergrond te vermijden bouwde
men bovenop het verbeterde groeimedium een drukspreidende Permavoid
Sandwichconstructie van 150 mm hoog op. De opvulling met een Terraviva
Boomkratsubstraat zorgt voor de nalevering van voedingsstoffen naar de
schralere ondergrond. De beluchting van de constructie wordt verzekerd met
behulp van beluchtingsbuizen en roosters ter hoogte van het maaiveld. De
strook gefundeerd gazon tussen fietspad en parkeerplaatsen staat in direct
contact met de constructie, zodat regenwater gemakkelijk zijn weg vindt naar
de boomwortels. De werken werden recent afgerond; alle bomen staan in
perfecte conditie!

Opdrachtgever: Stad Antwerpen
Contactpersoon opdrachtgever: Jos Schenk, boomconsulent,
Jos.Schenk@stad.Antwerpen.be, Francis Wellesplein 1, 2018 Antwerpen
Aannemer: Aannemingen Van Wellen NV
Contactpersoon aannemer: Moric De Konick, projectleider,
Moric.DeKonick@vanwellen.be, Klinkaardstraat 198, BE-2950 Kapellen
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‘Als aannemer moet je
inspelen op de trend van accu’
Monsdal schaft ruim zestig Stihl-accumachines aan

In de groene sector is de trend van accumachines de laatste jaren steeds duidelijker
zichtbaar. Aannemers stappen massaal over
op elektrische producten. Zo ook Monsdal
Limburg Zuid, onderdeel van Dolmans Landscaping Group. Monsdal verving in mei ruim zestig
van zijn machines door exemplaren die op accu
werken. De levering werd gedaan door Frissen
Groen Techniek.

Trouwe klant
‘Monsdal heeft eigenlijk altijd al met machines
van Stihl gewerkt’, vertelt Wiel Baadjou. Baadjou is
sinds januari 2012 regiomanager van het bedrijf.
‘We hebben nooit een ander merk in onze organisatie gehad. Het laat zich raden dat de stap naar
accu’s van Stihl dan snel gezet is. We hebben in
2017 een aantal pilots gedaan met deze machines,
onder meer in de gemeente Nuth, maar ook bij de
Universiteit van Maastricht en een academisch ziekenhuis. Dat zijn goede voorbeelden van locaties
waar geluidsoverlast voorkomen moet worden.
Accumachines komen op zo’n moment optimaal
tot hun recht.’

Auteur: Nino Stuivenberg

Handbladblazers, heggenscharen, stokheggenscharen en bosmaaiers: Monsdal heeft ze tegenwoordig allemaal op accu. Nadat de Stihl-machines
in mei geleverd werden door Frissen Groen
Techniek, kunnen deze vanaf juni ingezet worden
door de groenmedewerkers van Monsdal. In totaal
gaat het om meer dan zestig accumachines van
Stihl, ongeveer een derde van het machinepark
van Monsdal. De elektrische machines zijn gekocht
als vervangers voor verouderde exemplaren die
het bedrijf in zijn bezit had. Twee betrokkenen vertellen hoe de beslissing tot stand is gekomen.
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Baadjou ziet een aantal duidelijke voordelen bij
accumachines. ‘Het geluid is een stuk minder dan
bij een machine op benzine: een voordeel voor
zowel de medewerker als de omgeving. Je hebt
simpelweg minder overlast. Daarnaast is er een
besparing op brandstof en natuurlijk CO2.’ De fysieke belasting voor de medewerkers is ook lager, legt
hij uit. Dat is belangrijk, want juist de medewerkers
karakteriseren het bedrijf Monsdal, aldus Baadjou.
‘Wij proberen het begrip people een goede invulling te geven. Ongeveer zeventig procent van ons
personeelsbestand bestaat uit mensen die een
zogenaamde afstand tot de arbeidsmarkt hebben.
Je probeert hen bij hun werkzaamheden zo goed
mogelijk te ondersteunen. Accumachines dragen
hieraan bij.’

Verantwoordelijkheid
Baadjou ziet de investering in accu dan ook als
een stukje verantwoordelijkheid. ‘De ontwikkelingen op het gebied van accu gaan ontzettend
snel. Als aannemer moet je zulke trends volgen
en bijblijven. Als je gecertificeerd bent volgens de
CO2-prestatielader, dan ben je dat in mijn ogen
ook verplicht.’ De medewerkers krijgen verder
uitgebreide instructies bij hun nieuwe machines.
‘Bijvoorbeeld hoe ze de accu’s om het lichaam
moeten dragen en hoe alles precies werkt.’ De
accu’s blijven immers substantiële onderdelen van
het pakket. Afhankelijk van de machine moet de
accu een aantal maal per dag vervangen worden.
Zo heeft de heggenschaar ongeveer twee accu’s
per dag nodig.
Opladen
Een beperkt aantal werkuren op één accu en een
lager vermogen, dat zijn nadelen die in de markt
veel genoemd worden. Onterecht, stelt Luc Frissen
van Frissen Groen Techniek. Als accountmanager
bij de Stihl-dealer volgt hij de ontwikkelingen van
het Duitse merk op de voet. ‘Stihl heeft de laatste
jaren grote stappen gezet met zijn accu’s. Het is
heel mooi dat wij nagenoeg alle bosmaaiers en
honderd procent van de heggenscharen een op
een kunnen inzetten ten opzichte van motorische
machines. De trend die we zien op het gebied
van accu zal de komende jaren alleen maar verder
doorzetten.’
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De deal in cijfers:
6 handbladblazers
11 stokheggenscharen
20 bosmaaiers
29 heggenscharen

‘Wij werken al sinds jaar en
dag uitsluitend met Stihl’
Wiel Baadjou

Frissen Groen Techniek, dat zijn vestiging heeft in
Valkenburg aan de Geul, besteedt bovendien veel
aandacht aan advies bij de aanschaf van accumachines, legt Frissen uit. ‘Een goed advies vormt
altijd de basis. Als eerste stap brengen we in kaart
welke machines een aannemer nodig heeft en van
welke zwaarte deze moeten zijn. Vaak kunnen we
daarna een accupakket aanbieden dat iets onder
zijn vraag ligt, omdat machines uiteindelijk niet
jaarrond bezet zijn. We verzekeren de aannemer
ervan dat hij de hele dag door kan werken, bijvoorbeeld door snelladers bij de accu’s te leveren.’ De
blokaccu’s zijn met een snellader al na 35 minuten
volledig opgeladen. De ruggedragen accu’s hebben tweeënhalf uur nodig om op krachten te
komen.
Proefdraaien
In de markt merkt Frissen dat partijen vaak nog
wat achterdochtig zijn. ‘Ze vragen zich toch af: zou

de accu wel lang genoeg meegaan? Het is daarom
aan ons om goed te inventariseren en te kijken
wat de klant doet. We vragen wat hij wil en wat hij
in de toekomst van plan is. Zo kom je als het ware
tot een behoeftebepaling, en daar kun je de juiste
accu’s bij zoeken. Je moet dus goed luisteren en
kunt dan een plan maken.’ Als aannemers eenmaal
overstappen op accu, stellen zij hun mening vaak
snel bij. Dat ziet Frissen ook in de praktijk gebeuren. ‘We geven veel demo’s en daar reageert men
heel enthousiast op, vooral ook op het merk Stihl.’
Proefdraaien is dus heel belangrijk. Frissen licht
toe: ‘De charme van een product zit voor een groot
deel tussen de oren. Als mensen een ronkende
kettingzaag zien en horen, denken ze direct dat
hij wel veel vermogen zal hebben: een gevoel van
power. Bij een demonstratie kun je laten zien dat
accumachines tegenwoordig ook sterk zijn.’ En er
zijn steeds meer partijen die overstag gaan, vertelt

Frissen. ‘De levering aan Monsdal, een groot bedrijf,
is daar een mooi voorbeeld van. Maar ook kleinere
bedrijven investeren in accu. We zien al kleinere
hoveniers die volledig met accuproducten werken.’

Be social
Scan of ga naar:
www.Boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-7573
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Hart van Brabantlaan in Tilburg in 2017.

‘Eén wortelstelsel zorgt
voor evenwichtige
meerstammige boom’
De meerstammige boom geniet een groeiende populariteit voor gebruik
Meerstammige bomen worden steeds populairder; hun grillige vorm wordt gezien als natuurlijker dan de rechte laanboom. Veel bomen zijn geschikt
om als meerstammige de aandacht te trekken. Martien Mantje ziet ze het liefst op één wortelstelsel. Bij goed onderhoud is de meerstammige niet
kwetsbaarder dan de strakke, rechte laanboom.
Auteur: Theo Haerkens

De hang naar een natuurlijker omgeving met dito
vormen is ook in de boomkwekerij voelbaar. Sinds
een jaar of tien experimenteren tuin-, landschapsen andere architecten met grilliger en natuurlijker
gevormde bomen. Dat betekent dat er in woonwijken, op pleinen, in parken en grote tuinen van
particulieren en bedrijven minder rechte stammen
met daarop een kruin – ‘lolly’ – te zien zijn dan
voorheen. De meerstammige boom wint terrein.
Zoals bij alles zijn er meerstammige bomen in
soorten en maten. Martien Mantje, directeur van
Boomkwekerij Udenhout in de gelijknamige plaats
in Noord-Brabant, heeft een uitgesproken voorkeur
voor meerstammige bomen met één wortelstelsel.
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Dat ziet hij veel liever dan drie stammen die bij
elkaar in een kuil worden geplant. ‘In de praktijk
zie je dat de drie met elkaar concurreren om voedsel en licht. Vaak legt de zwakste het af en blijven
er maar twee gezonde stammen over’, legt hij uit.
‘Het is beter die concurrentiestrijd te voorkomen,
zodat stammen gelijkmatig opgroeien en de wortels zorgen voor een evenredige verdeling van het
beschikbare voedsel in de boom. Dan heb je geen
achterblijvers.’
Licht is hierbij niet het grootste probleem, meent
hij: ‘Als de aanvoer van voedsel vanuit de wortels
maar gelijkmatig is.’ Bovendien worden deze

bomen doorgaans vrijstaand en solitair aangeplant, waardoor het zonlicht de hele boom bereikt.
De meerstammige boom geniet een groeiende
populariteit voor gebruik in parken en grote
tuinen van particulieren. Maar niet alleen daar.
Opmerkelijk genoeg zijn de bomen ook gewild
voor daktuinen. ‘Het zwaartepunt ligt nogal laag,
namelijk daar waar de drie stammen ontspruiten,
waardoor het dak bij wind minder aan allerlei
krachten wordt blootgesteld.’ Ook in bakken doen
de decoratieve meerstammige bomen het goed;
het wordt gewaardeerd als de stammetjes geen
rechte palen zijn, maar speels van vorm.
Die groeiende belangstelling is waarschijnlijk een
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reactie op de afgelopen decennia, toen de openbare ruimte en ook de particuliere tuin nogal strak
werd ingericht. ‘Tegenwoordig ogen de grasvelden
wilder en worden er wildere bloemenmengsels
ingezaaid. Daar past dit type bomen heel goed bij’,
is Mantjes ervaring.
Takken uitbuigen
Om aan de vraag te voldoen, snoeien kwekers
bomen en struiken die het niet zo goed doen
graag terug tot net boven de veredelingsplek,
de plaats waar bomen geënt zijn op een robuustere onderstam. Door het terugsnoeien ontstaan
nieuwe scheuten, die in de loop van enkele jaren
uitgroeien tot een meerstammige boom op een en
hetzelfde wortelstelsel. ‘Je moet zo’n boom goed
open snoeien, de takken uitbuigen en er desnoods
een driehoek in zetten om een mooi samenspel
van grillige stammen te krijgen, dat visueel interessant is als de boom in bloei staat, vrucht draagt of
als in het najaar het blad verkleurt en afvalt.’
Udenhout selecteert zelf geschikte jonge bomen
en struiken bij de kweker en kweekt ze dan nog
vier tot zes jaar verder op, zodat ze een aantrekkelijke vorm ontwikkelen. Het kan uiteindelijk drie
tot wel tien jaar duren voor zo’n boom rijp is om te
worden verkocht.
Afhankelijk van de soort groeien meerstammige
bomen op een stevige onderstam. Het is in theorie
mogelijk meerdere soorten op één stam te enten
en te laten opgroeien. Mantje: ‘Het kan, maar dat
heeft geen meerwaarde.’ Hij wijst op de complicaties die dat kan opleveren. De groeisnelheid van
de afzonderlijke delen kan uiteenlopen, waardoor
de concurrentiestrijd om voedsel alsnog ontstaat,
maar dan in een en dezelfde boom. Ook kunnen
de natuurlijke vormen van de volwassen wordende
delen van de boom, de conussen, zodanig van
elkaar afwijken dat er een onevenwichtig geheel
ontstaat. ‘Als je verschillende soorten wilt, kun je
beter een aantal verschillende meerstammigen
toepassen in tuin of park.’
Soorten
Tal van soorten lenen zich om als meerstammige te
worden opgekweekt. ‘Sommige, zoals de eik, hebben een wat stijve uitstraling en worden pas mooi
als ze ouder worden. Maar eiken die gebruikshout
leveren en geregeld worden gesnoeid, ontwikkelen
een mooie “stoof” met meerdere stammen. Daar
zijn op verschillende plaatsen in het land prachtige
voorbeelden van te vinden!’, roept hij enthousiast.
De moeraseik daarentegen is geen voor de hand
liggende keuze, omdat zijn takken de neiging hebben kaarsrecht omhoog te schieten en dat is niet

Straatbeeld in Papedrecht.

wat je wilt met meerstammige varianten. ‘Je wilt in
een park iets hebben wat als solitaire boom echt
de aandacht trekt.’ Om diezelfde reden wordt voor
een park al snel gekozen voor een wat grotere
boom; daarvoor levert Udenhout platanen, beuken
en Gymnocladus van wel acht of negen meter.
Maar in een tuin kan een boom van tweeënhalve
meter al voldoen.
Mantje benadrukt dat hij geen voorkeur heeft
voor inheemse of exotische soorten. ‘Het gaat
erom dat je de beste boom plant op de voor hem
meest geschikte plaats.’ Inheemse soorten als
eiken, beuken en esdoorn vindt hij logische keuzen
voor een boerderij op het platteland of voor een
park dat grenst aan een natuurgebied. ‘Daar heb
je behoefte aan bomen met een meer natuurlijke
uitstraling. Een park in een stedelijke omgeving of
Martien Mantje
www.boomzorg.nl
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De Markt in Papendrecht in 2017.

van te zetten. De tweehuizige boom (er zijn mannelijke en vrouwelijke) wordt vooral gebruikt als
solitair in parken en grote tuinen.

Tal van soorten lenen zich
om als meerstammige te
worden opgekweekt

een mooie particuliere tuin leent zich beter voor
een gecultiveerde soort, en dat kan een boom uit
Zuid-Amerika zijn.’
Een exoot als Liquidambar of amberboom, bekend
vanwege de geurige gom die de bladeren bij
warmte afscheiden, is nogal windgevoelig, waardoor er bij storm in de kroon nog weleens een
tak afbreekt. De gecultiveerde vorm, Liquidambar
‘Worplesdon’, heeft dat niet. Daarom acht Mantje
die geschikter om met meer stammen te worden
opgekweekt. Hij prijst de herfstkleuren van deze
oorspronkelijk uit Noord-Amerika afkomstige
boom, die geen kurklijst heeft, maar een gladde
stam.
Ook de uit Amerika afkomstige Gymnocladus of
doodsbeenderenboom leent zich goed voor deze
vorm. De boom dankt zijn naam aan het feit dat
de takken een groot deel van het jaar kaal zijn
en de losse bladsteel de vorm heeft van een bot.
Amerikanen noemen hem Kentucky coffeetree,
omdat de indianen de zaden gebruikten om koffie

Ook sierappels zijn vanwege bloei en vruchtdracht
heel geschikt, vindt Mantje, net als de ijzerboom
(Parrotia persica), die van origine uit Iran komt en
geliefd is vanwege zijn fraaie herfstkleuren en de
vlekkerige bast in pasteltinten die variëren van
lichtgroen tot bruinroze en geelachtig.
Struiken
Mantjes bedrijf is al acht tot tien jaar bezig met
het kweken van meerstammige bomen, maar dat
gaat niet vanzelf. ‘Het kost veel extra werk en is dus
kostbaar. Het proces is minder standaard en er is
meer vakkennis nodig’, verklaart hij. ‘De pioniers
zijn al een jaar of tien bezig om meer aanbod te
kweken om aan de vraag van de markt te voldoen.
Dat houdt zeker nog twintig jaar aan’, schat Mantje.
‘De productie is immers een zaak van lange termijn
en dus ontwikkelt het vak zich ook langzaam.’
Struikachtige soorten die zich lenen voor meerstammigheid zijn er ook. Denk aan de kardinaalsmuts, Euonymus alatus, die vanwege zijn
helderrode blad en dito vruchtdozen in de herfst
gewild is voor parken en tuinen. Normaal worden
ze gekweekt in rijen die dicht op elkaar staan; de
planten hebben dan de neiging recht omhoog te
groeien, naar het licht toe. Als ze meer ruimte krijgen, komen ze mooi in het hout te zitten en worden ze vanzelf breder. ‘Een meerstammige struik
moet de ruimte krijgen en goed worden gesnoeid,
zodat zich in de basis een aantal zwaardere takken vormen die uiteindelijk helpen om een mooie
kroonopbouw te krijgen, zodat de plant solitair tot
zijn recht komt’, schetst directeur Mantje.

Een volwassen meerstammige vraagt wel wat
extra aandacht, zeker in de openbare ruimte. Op
de plaats waar de stammen samenkomen, blijft
soms water staan (waterlock), wat kan leiden tot
rottingsverschijnselen, met het risico dat er takken
afbreken en vallen. Dit euvel doet zich vooral voor
bij losse bomen die bij elkaar gezet zijn. ‘Het hoeft
geen probleem te zijn, maar een boomverzorger
moet dat wel in de gaten houden. Zo nodig kan hij
een geultje zagen, zodat water wordt afgevoerd.’
Mantje ziet dit niet als een ‘constructiefout’ die
karakteristiek is voor meerstammigen. ‘Ik heb
het bij platanen weleens gezien, maar je ziet het
ook bij gewone laanbomen. In de natuur blijft
er ook wel water staan in de oksel van een tak.
Boomverzorgers noemen dit soms als de oorzaak
van het afbreken van takken, maar dat is te kort
door de bocht.’ Ondanks het extra werk gelooft
Mantje niet dat meerstammige bomen minder
duurzaam zijn dan de klassieke: ‘Goede monitoring
en goed onderhoud zijn van belang. Dan zie ik niet
dat een meerstammige boom minder lang meegaat dan een laanboom.’
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Viburnum x burkwoodii 'Mohawk'.

Het geslacht Viburnum (deel I)
Een grote familie met meer dan 860 soorten
Binnen de systematische indeling van het Regnum Vegetabile – het Plantenrijk – behoort het geslacht Viburnum tot de orde van de Dipsacales en daarbinnen tot de familie van de Caprifoliaceae*, de kamperfoeliefamilie.
Auteur: Jan P. Mauritz VRT

De Caprifoliaceae is een grote familie met meer dan
860 soorten, verdeeld over 42 geslachten, die voornamelijk voorkomen op het noordelijk halfrond. Er
zijn er toch weer een paar tegen de draad in: die
komen aan de andere kant van de evenaar voor,
o.a. in het Andesgebergte in Zuid-Amerika. Het zijn
voornamelijk klimplanten, lianen, struikvormers en
kleine boomvormers. Het natuurlijk verspreidingsgebied van Viburnum is enorm en omvat de gehele
aarde. Van Noord-Amerika, Europa, de noordelijke
kuststrook van Afrika, Klein-Azië, het Verre Oosten,
tot en met Japan in de gematigde en subtropische klimaatzones en Midden- en Zuid-Amerika,
Indonesië, Nieuw- Guinea en Maleisië groeien de
tropische species van het geslacht. Het geslacht
Viburnum telt 230 soorten, 125 hybriden en meer
dan 240 cultivars. Het geslacht kent zowel bladverliezende als wintergroene makkers.
*Ook over het geslacht Viburnum binnen de familie
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van de Caprifoliaceae is de nodige onrust onder
‘mijn vrienden’. Er zijn verschillende lezingen en
andere indelingen in omloop, waarbij het geslacht
ondergebracht wordt in een nauw verwante familie, Adoxaceae, of als aparte monotypische familie
Viburnaceae aangemerkt wordt.
Zoals in een eerder deel van het feuilleton al aangegeven, zal uw schrijver er geen woorden meer
aan vuil maken en houdt hij zich aan de indeling
zoals beschreven door de grootmeesters in de dendrologie, gestart door Linnaeus zelf, die de oudLatijnse naam voor de Europese Viburnum lantana
in 1753 koos als benaming voor het geslacht
Viburnum.
Kenmerken
Het geslacht Viburnum is een complex geslacht
met veel verschijningsvormen en morfologische

verschillen. Zo zijn er dwergen en heel grote makkers, tot wel 7 tot 8 meter hoog, meestal met koepelvormige kronen. In 1908 heeft de grootmeester
Alfred Rehder het geslacht ingedeeld in secties. In
de jaren daarna werden er nog een aantal secties
van gevonden en species aan toegevoegd, waardoor het aantal secties opgelopen is tot elf stuks.
Uit de namen van deze secties blijkt vaak of een
species enige bekendheid geniet. Maar ook vaak
helemaal niet, helaas, waarde lezers van dit feuilleton, en het gaat ook veel te ver om al deze secties
met de onderlinge verschillen aan u voor te stellen.
Om de moed er toch enigszins in te houden, hierna
enkele voorbeelden.
Sectie 1: Solenotinus, met o.a. V. x bodnantense,
V. grandiflorum en V. sieboldii
Sectie 2: Lantana, met inderdaad V. lantana,
V. carlesii en V. rhytidophyllum
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Sectie 6: Tinus, met V. Tinus en V. davidii.
Sectie 9: Opulus, met V. opulus en trilobum
En zo kan uw schrijver nog wel even doorgaan,
maar hij doet dit niet, puur uit zelfbehoud. Er is
ook nog een andere indeling mogelijk, namelijk op
basis van bloeimoment. Zo zijn daar de voorjaarsbloeiers, de voorzomerbloeiers, de zomerbloeiers
en de winterbloeiers. Dit is eigenlijk een meer
pragmatische indeling, die zeer goed toepasbaar is
bij het gebruik van deze veelzijdige makker, zowel
in de openbare als de private ruimte. En dan zijn
daar nog de wintergroene species, die vanwege
hun bladhoudendheid van grote waarde zijn om
waar dan ook toe te passen.
De Nederlandse naam van het geslacht is ‘sneeuwbal’; die benaming is gebaseerd op de bolvormige
bloeiwijze van een deel van het sortiment. Het
andere deel heeft een schermvormige bloeiwijze;
deze zullen dan wel ‘sneeuwscherm’ genoemd
worden. Uw schrijver weet dat niet met zekerheid,
maar hij is ook niet zo van de lokale naamgeving,
zoals u inmiddels wel weet.
Viburnum is in principe eenhuizig, al vindt bij sommige soorten de vruchtzetting uitsluitend na kruisbestuiving plaats. Van een aantal soorten is bekend
dat ze geslachtswisselend kunnen zijn: dan eens
uitsluitend manlijk, dan eens helemaal vrouwelijk.
Bijzondere makkers, dus. Het geslacht omvat zoals

Viburnum x bodnantense 'Charles Lamont' in bloei.

gezegd bladverliezende makkers en bladhoudende
of wintergroene species en zelfs kleine bomen. Het
blad is enkelvoudig en tegenoverstaand en zit bij
enkele species in kransen van drie. De bladrand is
meestal gezaagd, getand of gelobd en qua afmetingen sterk verschillend per soort. Ook de kleur
van de boven- en onderzijde van het blad verschilt
per soort, evenals de aanwezigheid van beharing.
De bladkleur verschilt per soort en is lichtgroen
tot zeer donkergroen, zijdeachtig glanzend of mat
van kleur. Ook het bladoppervlak kan zeer verschillend zijn, van glad tot vrij ruw door diepliggende
nerven etc. De bloemen zijn wit, crème-wit of roze
van kleur en vaak sterk geurend; ze bestaan uit een
kroon met korte buis, vijf kroonslippen die gelobd,
gespleten of gedeeld zijn. De kelk is klein met
vijf tanden, vijf meeldraden en een drielobbige
stempel.
De bloeiwijze van Viburnum is voornamelijk
cymeus. ‘Wat is dat nu weer JP’ begin je nu al
weer?’ Cymeus zegt iets over de opbouw van de
bloeiwijze. Vanuit de hoofdas ontstaan twee tot
vele zijassen, en deze vertakking herhaalt zich,
waardoor een samengesteld vlak scherm, een tuil,
een pluim of een ronde bol ontstaat.
Even snel een verdiepingsslag. Een schermvormige en een bolvormige bloeiwijze spreken voor
zich, maar een tuil (Latijns: corumbus), een pluim
(Latijns: panicula) en een tros (Latijns: racemus) vra-

gen om uitleg. Een tuil is een samengestelde, van
boven platte of iets afgeronde bloeiwijze, waarbij
de onderste bloemstelen zoveel langer zijn dan de
bovenste dat alle bloemen ongeveer op dezelfde
hoogte staan. Bij een tuil staat de jongste bloem
in het midden. Om het makkelijk te maken, zijn er
ook bolvormige tuilen.		
Een pluim is ook een samengestelde bloeiwijze met een centrale spil, een lange hoofdas, met
vertakte zijassen, die dichter bij de top van de
bloeiwijze meestal korter en minder vertakt zijn
en die ieder een verdere bloemtros met bloemen
dragen.
Een tros is een samengestelde bloeiwijze met spiraalsgewijs geplaatste, alleenstaande, gesteelde
bloemen langs een centrale bloemspil.
De vrucht is een steenvrucht, meestal besachtig
rond of ovaalrond van vorm met één zaad erin,
meestal rood en later bij rijping donkerrood tot
zwart van kleur. Ook hier zijn grote verschillen
tussen de soorten; dit zal bij de podiumgangers
aangehaald worden.
Het sortiment
Het beschikbare sortiment is immens groot, mede
doordat Viburnum al eeuwen in cultuur is, vanuit
een gigantisch verspreidingsgebied beschikbaar
is en een vrij makkelijke cultuurplant is. Er zijn
zoveel goed toepasbare species, dat het geslacht
Viburnum in twee delen van het feuilleton aan u
voorgesteld zal worden, zoals gebruikelijk en zoals

Viburnum x bodnantense 'Deben' bloeiwijze.
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u van uw schrijver gewend bent in alfabetische
volgorde.
Viburnum x bodnantense
Zoals u ziet een kruising, en wel een Engelse bastaard, verkregen uit Viburnum farreri x Viburnum
grandiflorum, ontstaan in 1935 in Bodnant Gardens
in Bodnant, Wales. Viburnum farreri werd als moederplant gebruikt en V. grandiflorum leverde het
stuifmeel. Twee jaar daarvoor, in 1933, was in de
Royal Botanic Garden in Edinburgh een bastaard
ontstaan uit dezelfde kruisouders maar met
een andere verdeling; hier was V. grandiflorum
de moederplant. Aan de hand van een in Wales
geselecteerde kloon werd omstreeks 1950 de
soortbeschrijving gemaakt. De kloon uit Wales
kreeg de cv-naam ‘Dawn’ en kwam zodanig ook
in cultuur. De oudere, Schotse makker ‘Charles
Lamont’, genaamd naar de assistent-curator van
de Botanical Gardens, werd redelijk kort daarna
beschreven en in cultuur gebracht.
Het zijn beide snelgroeiende, opgaande, vrij grote,
bladverliezende struiken, tot een meter of 3 à
3,5 hoog, en 2 tot 2,5 meter breed, met een fijn
vertakte kroon met roodbruine, later grijsbruine
twijgen. Het blad is langwerpig tot eirond of
omgekeerd eirond met een toegespitste top, met
zes tot negen paar diepgelegen nerven en 3 tot 10
cm lang. Het blad is overstaand en vaak enigszins
in de lengterichting gebogen; de bladranden zijn
wat gevouwen en fijn gezaagd. De bovenzijde van
het blad is mooi midden-groen en de onderzijde
lichter van kleur. De bladstelen zijn fraai rood van
kleur en ook de twijg is ter hoogte van de bladjukken schitterend rood. Het blad is 4 tot 10 cm lang
en ongeveer half zo breed. Bij wrijving ontstaat
een onaangename geur. Of anders gezegd: Het
stinkt als een kolonist uit zijn .......!
De bloeiwijze bestaat uit compacte pluimen tot 3
tot 8 cm lengte, met afzonderlijke bloemen die wit
tot donkerroze van kleur zijn. In tegenstelling tot
het gekneusde blad verspreiden de bloemen een
aangename zoete geur die ver reikt. De vruchten
zijn ovaalronde besachtige vruchten, donkerblauw
van kleur, licht berijpt met één steenvrucht.
Er zijn drie cv’s van deze bastaard. Eerst de oudste:
Viburnum x bodnantense ‘Charles Lamont’ is de
minst bekende van de twee, maar wel de beste en
mooiste. De bloemen zijn groter met een intensere
kleur roze. Deze makker bloeit al op jeugdige leeftijd vanaf januari tot april. Deze zeer waardevolle
cultivar is ook goed verkrijgbaar en zeer aanbevelingswaardig.
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Viburnum x bodnantense 'Charles Lamont'.

Viburnum x bodnantense ‘Dawn’
De species is ontstaan door het kruisingswerk van
Lord Aberconway, de bewoner van Bodnant Castle,
die in 1935 bovengenoemde kruising maakte.
De species bloeit op oudere leeftijd, later dan de
soort en ook later dan zijn neef, maar toch geniet
hij meer bekendheid. Dat is een vreemde gang
van zaken, waarde vrienden. Blijkbaar is die in cultuur ontstaan doordat deze species eerder bloeit,
namelijk al in november, tot januari, maar wel
een kortere bloeitijd heeft dan zijn neef. Gewoon
allebei toepassen, dus; qua bloei volgen ze elkaar
schitterend op en dan heeft u bloemen van
november tot april!
Viburnum x bodnantense ‘Deben’
Een zeer goede en vooral afwijkende makker,
ontstaan op de Notcutt’s Nurseries in Woodbridge,
Engeland. Deze selectie is ontstaan in 1959, weer
uit dezelfde kruisouders met Viburnum farreri als
moederplant. In tegenstelling tot de bovenstaande
cultivars kunnen de bloemen na openen bleekroze
van kleur zijn en vervolgens doorkleuren naar
roomwit. Bij de overige kenmerken, zoals blad en
bloemgrootte, zijn de overeenkomsten met broertje ‘Dawn’ duidelijk herkenbaar.
Viburnum x burkwoodii
Deze hybride is in 1924 ontstaan uit een kruising van Viburnum carlesii x viburnum utile op
de Burkwood & Skipwith Nurseries in Kingstonon-Thames. De beschrijving van deze species is

Viburnum x burkwoodii in bloei.

gemaakt op wat later de cv ‘Burkwood’ zou worden. Het is een wintergroene, tamelijk los groeiende species, tot 2,5 meter hoog en ook zo breed.
De twijgen zijn donkerbruin van kleur met korte
dichte sterharen, die later verdwijnen en dan grijsgroene tot olijfgroene twijgen tonen. Het blad is
ovaal tot elliptisch van vorm, met een toegespitste
top en 4 tot 8 cm lang, glimmend donkergroen aan
de bovenzijde en grijsgroen aan de onderzijde met
een fijne beharing. Vanwege de stervormige haren
voelt het blad ruw aan. De bladvoet is licht hartvormig tot rond en de bladrand is wat gegolfd en
onregelmatig getand; de drie tot zes nervenparen
liggen diep in de bladschijf.
De bloeiwijze is een ietwat bolvormige tuil met
een diameter van 5 tot 10 cm, en met tal van
afzonderlijke bloemen, die bij uitlopen roze zijn en
daarna stralend wit, en zeer sterk en aangenaam
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riekend. De bloemen verschijnen in maart-april,
vaak met nog een nabloei (wel minder uitbundig)
in oktober-november. De vruchten zijn klein en
langwerpig van vorm, tot 1 cm, eerst rood, later
verkleurend naar diep blauwzwart. Er zijn 10 cv’s
van deze soort en een aantal zal uw schrijver aan u
voorstellen.
Viburnum x burkwoodii ‘Anne Russell’
Een zeer bijzondere én zeer fraaie species, die
is ontstaan op de kwekerij van L.R. Russell in
Windlesham in Engeland. De species is ontstaan
in 1951 door het terugkruisen van V. x burkwoodii
(= ontstaan uit Viburnum carlesii x viburnum utile) x
V. carlesii. Een soort inteelt dus, wat overigens niet
uniek is in de botanie.
De ontstane species lijkt sterk op V. x burkwoodii
qua morfologische kenmerken, zij het dat de
groeiwijze compacter is en minder groot. Het
grote verschil zit in de bloeiwijze. De bloemen zijn
namelijk groter in meer bolvormige bloemtuilen,
en als gevolg van de grotere invloed van V. carlesii
is dit type bijna bladverliezend, in tegenstelling
tot de soort. De bloemen zijn in knop zalmroze
en geopend helderwit, met een heerlijke geur. De
vruchten zijn als van de soort.
Viburnum x burkwoodii ‘Annika’
Een Nederlandse selectie uit 1998 van boomkweker P. Zwijnenburg jr. uit Boskoop. Dit is een
breedspreidende cultivar, die als zaailing ter wereld
kwam en bij opgroei hoog gewaardeerd werd door
de keuringscommissie, die er een cultivarnaam aan
gaf. De species wordt ca. 1,50 m hoog en dubbel
zo breed en is half-wintergroen.

Half-wintergroen, semi-groenblijvend, semi-bladverliezend en termen van gelijk strekking hebben
betrekking op planten die hun bladeren slechts
zeer korte periode verliezen. Vaak is de nieuwe
bladgroei in volle gang terwijl de ‘oude’ bladeren
nog moeten vallen. In bijzonder koude winters
kunnen ze al hun blad verliezen, maar ook in zeer
droge en hete zomers. Dat laatste verschijnsel kennen we niet in Nederland, maar in delen van het
natuurlijk verspreidingsgebied van Viburnum kunnen deze extreme weersomstandigheden voorkomen. De species is vernoemd naar de dochter van
Gidie van Vught, die de cultivar onder de aandacht
van de keuringscommissie bracht. De meeste
kenmerken zijn als van de soort, de bloeiperiode is
maart-april, met zalmroze knoppen en witte sterk
geurende bloemen aan bolvormige tuilen, en frisgroen blad dat in de winterperiode fraai paargroen
tot paarsbruin verkleurt. Een schitterende makker,
dus.
Viburnum x burkwoodii ‘Burkwood’
De oorspronkelijke species. Deze blijkt na bijna
100 jaar nog altijd een topper van de eerste orde,
die overal in Europa nog volop gekweekt wordt.
De oude makker is door een enkeling overtroffen,
maar zeer zeker nog van groot belang binnen het
sortiment. De specifieke kenmerken zijn hierboven
al beschreven.
Viburnum x burkwoodii ‘Chenault’
Een Franse selectie van Léon Chenault (1853-1930),
de bekende boomkweker, veredelaar en selecteur
uit Orléans, Frankrijk, die daarnaast ook als fanatiek bomenzoeker en wereldreiziger bekendheid

geniet. Hij heeft vele ontdekkingen uit met name
Oost-Azië meegenomen en in cultuur gebracht in
Europa. Hij was nauw verbonden aan de Jardins
des Plantes in Parijs en ja, hij is de geestelijk vader
van Symphoricarpos x chenaultii, een door hem in
1910 gemaakte kruising tussen Symphoricarpos
microphyllus x Symphoricarpos orbiculatus.
Zijn Viburnum is een compactere variant die veel
op ‘Burkwood’ lijkt, maar circa twee weken eerder
bloeit. Daarnaast zijn de bladeren sterk getand,
mat glanzend donkergroen; ze blijven tot lang in
de winter aan de plant. In de winterperiode kleuren de bladeren bronskleurig. De bloemen zijn roze
in de knop en open zuiver wit. Deze species is minder in cultuur dan de andere makkers. De vruchten
zijn klein en langwerpig van vorm, tot 1 cm, eerst
rood en later verkleurend naar diep blauwzwart.
Viburnum x burkwoodii ‘Mohawk’
Een Amerikaanse species uit het National
Arboretum in Washington DC, ontstaan in 1959,
ook weer door een terugkruising met V. carlesii.
Een zeer fraaie cultivar, tot ca. 2 meter hoog en
breed opgaand qua habitus. Opvallend zijn de
sterk getande bladranden en de schitterende oranjebruine herfstkleur. De bloeiwijze is groot, 8 tot 10
cm lang, met intens donkerrode bloemknoppen
en zuiver witte bloemen met een typerende geur,
aangenaam zoet. De zeer contrasterende rode
bloemknoppen en witte bloemen en de getande
bladrand maken deze species de favoriete makker
van deze soort van uw schrijver. De vruchten zijn
klein, ietwat langwerpig van vorm, tot 1 cm, eerst
rood en later verkleurend naar diep blauwzwart.
Deze species past ook schitterend in de particuliere
tuin en als vakbeplanting in brede groenstroken,
waar deze makker alles toont wat er te bieden is.
Een zeer grote aanrader, dus!
Viburnum carlesii
Deze species is ontdekt in Korea door W. Bottin
Hemsley (1843-1924), curator van Kew Gardens
in Engeland, die de species beschreef in de Index
Florae Sinensis (1890), een botanisch boekwerk dat
hij samen met Francis Blackwell Forbes samenstelde op basis van ontdekkingsreizen in en rondom
China, Taiwan en Korea.
Het is een bladverliezende ronde struik, tot 1,5 -1,7
meter hoog, zeer compact en zeer winterhard. Alle
delen van de plant zijn bezet met korte sterharen,
waardoor de hele plant ruw aanvoelt. De twijgen
zijn eerst bruin van kleur en later grijsbruin. Het
blad is breed ovaal van vorm, 5 tot 11 cm lang,
met een afgeronde bladvoet en een toegespitste
top, mat donkergroen van kleur aan de bovenzijde
en lichter groen en sterker behaard aan de onder-

Viburnum dentatum bloeiwijze en blad.
www.boomzorg.nl
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SORTIMENT
zijde. De bladrand is onregelmatig getand; het iets
gevouwen blad is licht naar onderen gebogen. De
vijf tot zeven paar nerven liggen verdiept in de
bladschijf. De bloeiwijze is zeer rijk en zeer aangenaam riekend, met een bolvormige tuil met een
doorsnede van 5 tot 8 cm, met bruin-roze knoppen
en zuiver witte open bloemen. De bloei is in aprilmei; de vruchten zijn eerst rood en later verkleurend naar diep blauwzwart.
Deze makker heeft een aantal cv’s die niet sterk
afwijkend zijn van de soort en weinig voor elkaar
onder doen. Ze zijn vrijwel allemaal wel superieur
aan de soort, vandaar; de verschillen zitten met
name in de bloeiwijze.
Viburnum carlesii ‘Aurora’
De cv-naam ‘aurora’ betekent morgenrood. Deze
species is in 1950 door Donald Nurseries in New
Castle, Noord-Ierland, geselecteerd uit zaailingen,
die in het wild in Korea waren verzameld. De bloeiwijze is totaal anders; daarin zitten de verschillen
met de soort: de bloemknoppen zijn donkerrood
van kleur, de bloemen roze, en ook bij het uitbloeien blijven ze roze van kleur. Dezelfde zeer rijke
bloei en heerlijke geur als de soort. Een verbetering van de soort en zeer aanbevelenswaardig.
Viburnum carlesii ‘Diana’
Uit hetzelfde zaaisel geselecteerd als de voorganger, maar nu met een zeer compacte groeiwijze
en een krachtige breed ronde groeiwijze tot 1,5
m hoog. Deze species heeft de meest donkerrode
bloemknoppen van de soort, maar toch met zuiver
witte bloemen. Wat betreft habitus en bloeiwijze
een sterke verbetering van de soort.

Boskoop. De selectie is van 1996 en is vernoemd
naar Marlou Ravensloot, echtgenote van Marc
Ravensloot van het Boomteeltpraktijkonderzoek.
De cultivar is uit zaad gewonnen en viel direct op
door een betere groei, een compacte habitus en
een zeer rijke bloei. Ook het blad toont gezonder,
toont meer glans, met een onregelmatig gezaagde
bladrand en licht opwaarts gevouwen. De bloemen
zijn niet volledig gesloten bolvormige tuilen, tot
8-9 cm in diameter, in knop zalmroze en open niet
zuiverwit, maar iets lichtroze van kleur. De vruchten zijn oranjerood en later diepzwart van kleur,
met één steenvruchtje. Een sterke verbetering ten
opzichte van de soort en zeer aanbevelingswaardig.
Viburnum davidii
Deze species is door de Franse missionaris en botanicus pater Armand David (1826-1900) gevonden.
Tijdens zijn tweede reis door China naar de
provincie Sichuan en het bergland op de grens
van Tibet vestigde hij een missiepost in de stad
Mupin. Vanuit deze missiepost verkende hij
het gebied en bouwde hij een enorm herbarium op van de verzamelde planten, die tot dat
moment volkomen onbekend waren in Europa.
Hij verzamelde het materiaal, verwerkte het in
zogenaamde herbariumbladen en verzond deze
vervolgens naar het Natuurhistorisch Museum in
Parijs. In totaal verzamelde hij zo meer dan 2.000
planten. Bijzonder was dat hij vrijwel geen zaden
en levende planten verzamelde en naar Europa
verzond. Andere bomenzoekers zochten de door
hem gevonden gewassen op om zaden te verza-

melen voor opkweek in Europa. Heel veel door
hem verzamelde planten dragen zijn naam, zoals
Buddleia davidii, Clematis davidiana, Rhododendron
davidii, Viburnum davidii, Lilium davidii en natuurlijk
Davidia involucrata, de vaantjesboom of zakdoekjesboom. De officiële beschrijving is opgesteld
door René Franchet, een Franse botanicus van het
Musée d’Histoire Naturelle in Parijs en de species is
in 1904 in cultuur gekomen.
Een schitterende wintergroene struik, tot ca. 1 m
hoogte, met een compacte breed uitgroeiende
habitus. De bladeren zijn elliptisch tot langwerpig,
omgekeerd eirond van vorm, tot 15 cm lang, dik
en leerachtig met drie duidelijk nerven aan rode
bladstelen van 2 tot 4 cm. Het blad is glanzend
donkergroen van kleur met een gave bladrand. De
bloemen zijn groot, 7 tot 10 cm brede tuilen met
roomwitte bloempjes. De vruchten zijn meer eivormig, tot 8 mm lang en glimmend donkerblauw.
Hoewel de species eenslachtig is, blijkt uit onderzoek dat individuele bloemen zowel meeldraden
als een stamper bezitten, waarvan een van de
geslachtsdragers blijkbaar niet werkt. Ook is gebleken dat de bloemen van manlijke species beduidend groter zijn dan van vrouwelijke individuen.
Om zeker te zijn van vruchtzetting is het raadzaam
meer dan vier à vijf planten bijeen te zetten. Een
geweldige vakkenvuller, dus, die ook prima in particuliere en daktuinen toegepast kan worden. Wel
opletten op koude en winderige locaties op het
noordoosten, waar enige vorstschade aan het blad
kan ontstaan, maar waar de species meestal wel
weer overheen groeit.

Viburnum carlesii ‘Juddii’
Een Amerikaanse selectie uit 1920, ontstaan op de
afdeling Vermeerdering van het Arnold Arboretum
in de VS door selectiewerk van William Judd, een
assistent van Alfred Rehder. Het is een compacte
opgaande struik, tot 1,5 m hoog, met een wat
bolvormige habitus en relatief dunne twijgen,
waardoor er een fragiele uitstraling ontstaat. De
bladeren zijn langwerpig, tot 11 cm lang en half zo
breed, met vijf tot zeven wat diepliggende nerven
in een matglanzend donkergroen blad met een
bollige vorm en onregelmatig gezaagde bladrand.
De bloeiwijze is talrijk, in bolvormige tuilen tot 8
cm doorsnede, met roze knoppen en na opening
lichtroze tot bijna witte bloemen. Ook deze makker
is een verbetering van de soort.
Viburnum carlesii ‘Marlou’
Een selectie van boomkweker en collectiehouder Viburnum van de NPC, W. van Teylingen uit
Viburnum burkwoodii 'Mohawk' bloemknoppen.
www.boomzorg.nl
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SORTIMENT
Viburnum dentatum
De soortnaam dentatum betekent ‘getand’; dat
slaat op de bladrand die bezet is met scherpe driehoekige tanden.
De species komt van nature voor in NoordAmerika, met een groot verspreidingsgebied in
de oostelijke en centrale staten vanaf Maine tot in
Texas. Het is een grote opgaande en bladverliezende struik, tot wel 5 meter hoogte, met als bijzonder
kenmerk dat de species sterk groeiende scheuten
vanuit de grond maakt. Het blad is ovaal tot rond
van vorm, 4 tot 10 cm lang, lichtgroen van kleur en
lichter aan de onderzijde met lichte beharing en
een sterk getande bladrand. De bladsteel is dun
en tot 2,5 cm lang. De bloemen zijn afgeronde of
vrijwel gesloten bolvormige tuilen, 5-7 cm in doorsnede, met roomwitte bloempjes, die een lichte en
aangename geur verspreiden. De vruchten zijn bol
of eivormig, tot 5 tot 7 mm, en staalblauw tot later
blauwzwart van kleur.
Deze species is polymorf; dat betekent veelvormig. Dat wil zeggen dat het een zeer variabele
soort is die tal van variëteiten, vars (in de natuur
ontstaan) kent, als gevolg van het enorme verspreidingsgebied. Daarin zijn enorme verschillen in
bodemeigenschappen en klimatologische omstandigheden, en in de wijze waarop de species daarop
gereageerd heeft en zijn verschijningsvorm eraan
aangepast heeft: wel of niet beperkte beharing,
grootte van het blad, plantgrootte en groeiwijze
etc. Deze verschillende vars komen vaak voor, maar
in een beperkt verspreidingsgebied binnen het
totale gebied van de soort. Het blad van deze makker in al zijn verschijningsvormen is een belangrijk

kenmerk bij de determinatie van de soort en de
var. van de plant. Daarnaast zijn er de nodige cultuurvariëteiten (in cultuur ontstaan) van deze soort
in de aanbieding.
Deze zijn hier in Europa vrijwel niet in cultuur, ook
de verschillende vars niet. Je weet nooit wat je
precies krijgt bij aanschaf van deze species, en dat
is ook wel weer een uitdaging!
Viburnum dilatatum
Een Japanse species, ontdekt door de grootmeester Carl Peter Thunberg (1743-1828), student van
Linnaeus.
Hij vond de plant in 1775 in Japan en nam in 1776
zaad mee terug uit Europa.
Het is een zeer fraaie en bladverliezende opgaande
struik, tot ca. 3 m hoog, met behaarde, groene tot
bruingroene twijgen. Het blad is rond tot omgekeerd eirond of ovaal, 5 tot 12 cm lang en 4 tot 8
cm breed, licht tot middengroen met aan beide
zijden lichte en zijdezachte beharing. De bladtop
is toegespitst en de bladvoet rond tot hartvormig,
aan een tot 2 cm lange bladsteel die aan de bovenzijde rood van kleur is. De bladrand is grofgezaagd.
De bloeiwijze is een plat of iets afgerond scherm, 7
tot 11 cm lang en crème-wit van kleur. De meeldraden steken boven de kroon uit en de kroonbladen
zijn licht behaard. De vruchten zijn breed ovaal,
besvormig, ca. 8 mm lang en scharlakenrood van
kleur.
Het is een van de mooiste en best toepasbare soorten binnen het geslacht. Er is een behoorlijk aantal
cv’s van deze makker. Gezien de omvang van dit
eerste deel beperkt uw schrijver zich tot:

Viburnum dilatatum ‘Erie’
Een Amerikaanse selectie uit de vermeerderingsafdeling van het National Arboretum in Washington
DC, Verenigde Staten, waar in 1964 een selectie is
ontstaan uit zaad, afkomstig uit Japan, die anders
was dan de andere.
De species is in 1975 in cultuur gebracht. De
habitus is breed spreidend, ca. 2 m hoog en 3,5
m breed, met bladeren die variëren in grootte en
vorm, van 4 tot ca. 12 cm lang en tot 10 cm breed,
met allerlei tussenvormen. Deze species valt bijzonder op door zijn zeer rijke bloemenpracht in
grote schermen en door de enorme vruchtdracht.
De kleur van de bessen is iets lichter rood dan van
de soort, en deze besvormige vruchten blijven
tot diep in de winter aan de plant. Een bijzonder
sierwaarde, dus, daar zowel de bloemen als de
vruchten al aan zeer jonge planten verschijnen.
Een toppertje.
Afsluiting van deel 1
Het geslacht Viburnum is een zeer waardevol en
zeer groot geslacht, waarmee uw schrijver in dit
deel van het feuilleton tot en met de letter D
gekomen is. In het volgende deel gaan we verder
met dit geweldige geslacht, want er zijn nog zeer
interessante en toepasbare species aan u voor te
stellen.
Tot het volgende deel van het feuilleton.
Groet,

DGA Mauritz Adviseurs & Taxateurs BV.
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Viburnum carlesii 'Aurora bloem en blad.
www.boomzorg.nl
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Venstervraat door larven van de lindebladwesp.

Ieder vogeltje zingt zoals het gebekt is; een
bekend gezegde dat ook voor veel insecten
opgaat. In dit geval zingen ze echter niet, maar
is de vraat kenmerkend voor de soort. Insecten
kennen vele verschillende soorten vraat,
sommigen zijn gespecialiseerd in blad en
anderen hebben hout nodig om hun voedings-

Vreetbuien

stoffen in te nemen. De wijze waarop ze vreten
is kenmerkend voor de soort en kan gebruikt

Boomsoort en vraatpatroon helpen de
aantaster te determineren
Skeleteren
Veel rupsen van vlinders, maar ook kevers skeleteren het blad. Hierbij wordt aan de bladranden
gegeten en ontstaan er happen in het blad of de
naalden (taxuskever). De kever van het elzenhaantje is een beetje vreemde snoeshaan. Soms vreet
hij van de randen van het blad, maar hij kan ook
middenin het blad een gat vreten. Anderen zijn
kieskeurig en willen alleen het bladmoes eten en
ontzien de bladnerven. Dit is kenmerkend voor de
eikenprocessierups, die bomen kan ontbladeren
maar altijd de nervatuur van het blad zal handhaven. Een andere strategie bij de vraat aan blad is
het oprollen van het blad. De groene eikenbladroller rolt het blad op en vreet hieraan vanuit de
binnenzijde. Hierdoor wordt het blad bruin en
verdroogt deze uiteindelijk. Dit beeld was onlangs
veel te bespeuren in eiken en levert compleet kale
bomen op. Vaak wordt dit beeld onterecht aan de
eikenprocessierups toegeschreven. In het vroege
voorjaar worden kale eikenkronen bijna altijd
veroorzaakt door een succesvolle samenwerking
tussen de groene eikenbladroller en de grote en
kleine wintervlinder. De larve die verantwoordelijk
is voor de meest exotische manier van skeleteren
is de larve van de iepenzigzagwesp. Deze vreet in
een zigzagpatroon door het blad, waarbij de larve
compleet in een bocht in de vraatgang komt te
liggen.
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worden om insecten te determineren.

Auteur: Henry Kuppen

Venstervraat
Bij venstervraat hebben we meestal met kleine
larven van de Lepidoptera (vlinderorde) of met slakachtige larven te maken zoals van de lindebladwesp en elzenhaantjes. Met name de eerste drie
levensstadia van de bastaardsatijnrups, die zich
moet sterken om als larve te overwinteren, kennen
venstervraat. Hierbij wordt aan één zijde van het
blad het bladmoes afgeschraapt. Bij grote aantasting door larven van de lindebladwesp wordt aan
weerszijden het bladmoes afgeschraapt en blijft
alleen de nervatuur als een soort venster van een
raam over.

De larve met de meest
exotische manier van
skeleteren is die van de
iepenzigzagwesp
Mineren
De mineerders zijn kleine specialisten met een
sterke strategie. Door niet op het blad te zitten,
maar lekker veilig in het blad tussen de boven- en
onderepidermis, zijn de larven niet bereikbaar voor
natuurlijke vijanden zoals vogels. De kastanjemineermot is het meest bekende voorbeeld van een
bladmineerder. De eerste larvengangen zijn nog

klein, maar zodra de tweede generatie is ontwikkeld wordt de bladschade makkelijk zichtbaar door
de vele bruine langwerpige gangen in het blad. Als
je een mineergang opent zie je de uitwerpselen als
kleine zwarte korreltjes en als de cyclus voltooid
is zie je bij het gaatje naar buiten de lege pophuls.
De plataanvouwmijnmot weet het blad nog meer
te bewerken. Deze mineert ook in het sponsige
bladmoes, maar doet dit over een breder oppervlak waardoor de positie van het blad verandert
en de bladeren naar boven of onder vouwen. Drie
tot vier complete levenscyclussen per jaar is niet
ongebruikelijk bij deze bladmineerders, waardoor
het effect aan het eind van het groeiseizoen maximaal is.
Zuigschade
Luizen en wantsen zuigen aan bladeren, bladstelen
en twijgen. Ze nemen het vocht met hun zuigsnuit
uit het floëemvat. Hierbij ontstaat geen zichtbare
zuigschade, maar zijn de effecten van het overtollige vocht dat luizen afscheiden des te beter waar
te nemen. Er ontstaat direct een plakkerige substantie op alles wat zich onder de insecten bevindt.
Meteen daaropvolgend vormt er een roetdauwschimmel die zwartverkleuring veroorzaakt. De
zuigschade van spintmijten zoals de lindespintmijt
is makkelijk te herkennen in het blad. Deze prikken
de cellen in het blad aan, die zich met lucht vullen
en vervolgens het blad vaalgeel laten verkleuren.
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Skeleteren van het blad met handhaving van de bladnerven door de
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eikenprocessierups.

Mineerders zijn kleine
specialisten met een sterke
strategie
Houtboren
Dan is er nog een hele groep met insecten die van
houtweefsel leven. Je denkt hier al snel aan houtborende larven van kevers, maar ook larven van
vlinders kunnen in hout boren. Kenmerkend is dat
deze meestal een langere levenscyclus hebben. De
larve van de wilgenhoutvlinder kan als ze het naar
haar zin heeft tot wel vijf jaar in het larvale stadium
blijven. Door te kijken naar het materiaal dat uit de
boorgaten wordt gewerkt kun je al zien met welke
orde je te maken hebt. Zie je kruimels dan, zul je
altijd met larven van Lepidoptera (vlinderorde) te
maken hebben. Zie je spaanders, dan zijn het altijd
larven van Coleoptera (keverorde) zoals populierenboktor.

Bruin blad veroorzaakt door de groene eikenbladroller.

Rijpingsvraat
Sommige kevers hebben in hun volwassen
stadium nog een voedselbron nodig. Dit noemen
we rijpingsvraat. Met name de iepenspintkever en
dennenscheerder zijn voorbeelden van kevers die
vreten van de bomen. Zo boort de iepenspintkever
zich, meestal bij de aanhechting aan de tak, in bij
jonge scheuten en brengt daarmee een schimmel
over die iepziekte veroorzaakt. Deze vraatgangen
zijn lastig te vinden. De dennenscheerder vreet

zich in de loten van Pinus en overwintert hier vaak
terwijl de jonge scheut wordt uitgehold. Door het
afbreken van deze loten is deze schade makkelijker
te plaatsen.
Door te kijken naar het type vraat kun je al vrij snel
het insect indelen in een bepaalde groep, gelukkig zijn veel insecten ook nog gespecialiseerd
in een geslacht (oligofaag) en soms zelfs in een
soort. Door de boomsoort te achterhalen en het
vraatpatroon te herkennen word je hiermee al
flink op weg gebracht om de aantaster te kunnen
determineren.
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Venstervraat door de slakvormige larve van het elzenhaantje.

Venstervraat door eerste larvale stadium van bastaardsatijnrupsen.

Boorsel van de wilgenhoutrups.

Skeleteren van het blad door kevers van het elzenhaantje.

Slakvormige larve van de iepenzigzagbladwesp,
met kenmerkende venstervraat.
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De kluit belazeren
Met een steekproef van ongeveer
100 projecten toont Wevers aan dat er
bijna een half miljoen euro aan
groeimedia niet wordt geïnvesteerd, terwijl
dit wel is voorgeschreven in het bestek en
wel is gefactureerd door de aannemer

Een keihard verhaal in deze uitgave van Boomzorg: Herman Wevers van het
bedrijf Alles Over Groenbeheer toont aan dat aannemers massaal de kluit
belazeren. Op een totaal van ongeveer honderd projecten waarvan Wevers
cum suis de gegevens van Tendernet hebben gehaald, constateert dit adviesbureau dat er ruim vier ton aan keiharde munten minder wordt uitgegeven
aan de inkoop van groeimedia dan in die bestekken staat voorgeschreven.
Natuurlijk heeft Wevers de facturen die de aannemers aan hun opdracht
gevers hebben gestuurd niet ingezien, maar hij gaat ervan uit – wat mij
betreft terecht – dat de opdrachtgevers geen korting hebben gekregen voor
het te weinig toegepaste substraat. Wevers gebruikt in het verslag van zijn
onderzoek geheel toepasselijk het woord ‘graaicultuur’, maar de juiste term is

Als boombeheerder wil je dat jouw
projecten over 50 jaar nog steeds
bestand zijn tegen het stedelijke klimaat
van de toekomst
natuurlijk de kluit belazeren, wat weer hetzelfde is als diefstal. Het is terecht
dat substraatleveranciers hebben meegewerkt om deze misstand boven water,
of moeten we zeggen: boven aarde te krijgen. Dit is een misstand waar op
termijn de hele sector last van krijgt en waar ook de bedrijven die het gewoon
goed proberen te doen de dupe van worden. Het zal je maar gebeuren dat je
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in een aanbesteding op een paar duizend of honderd euro na de boot mist,
en dat je er dan achter komt dat jouw opponent die met de opdracht aan de
haal is gegaan zijn opdracht positief kan afsluiten door ‘slim in te kopen’. Dat
verplicht jou bijna om de volgende keer hetzelfde te doen.
Tegelijk beseft iedereen dat dit geen nieuw verschijnsel is. In het vorige nummer van het zusterblad Stad + Groen publiceerden wij een interview met een
projectmanager van vasteplantenkweker Griffioen. Ook hij constateerde hetzelfde verschijnsel bij projecten die hij in onderaanneming liet uitvoeren door
groene aannemers – hoewel het daarbij om veel goedkopere substraten ging.
De beste remedie voor dit verschijnsel is een betere controle op werken. Als
boombeheerder wil je dat jouw projecten over 30, 40 of 50 jaar nog steeds
bestand zijn tegen het stedelijke klimaat van de toekomst. Want – en daarmee
maak ik een bruggetje naar het tweede belangrijke thema van deze uitgave
van Boomzorg – een goede dimensionering van de hoeveelheid groeimedium
is altijd al belangrijk geweest, maar wordt met het veranderende klimaat
steeds belangrijker. In deze uitgave vindt u drie uitgebreide artikelen van
Engelse en Duitse specialisten op dit gebied. En denk eraan dat u zich opgeeft
op de website Climatetrees.eu voor dit seminar. U leert er welke bomen u
moet selecteren met het oog op het veranderend klimaat.
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In- en verkoop van hout

9 gecertificeerde tree workers en 3 tree
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technicians.
Naar aanleiding van de gestage groei in de
Uniek zijn onze telescoopkranen met 42
meter mast: hiermee kunnen we elk karwei
veilig uitvoeren zonder schade aan te
richten.

afgelopen jaren is Boomrooierij Weijtmans
toe aan een toekomstbestendige locatie.
Het plannen is in grote gang, zodat in april
met de nieuwbouw begonnen kan worden.
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