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Boomrooierij Weijtmans beschikt over 11 eigen 

vrachtwagens en kan u altijd direct helpen. 

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

Uniek zijn onze telescoopkranen, waarmee we 

tot een hoogte van 32 meter takken vast kunnen 

pakken en afzagen, voor veilig en gecontroleerd 

rooien van bomen. Onze derde telescoopkraan is 

inmiddels ook volgens Euro-VI norm geleverd.

Onze opdrachtgevers zijn particulieren, 

bedrijven, instellingen en de overheid. 

Wij zijn tevens leerbedrijf en gecertificeerd 

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

ISO 9001 en Groenkeur gecertificeerd.

Als eerste boomrooijerij in Nederland hebben

wij het certificaat voor de CO2 prestatie ladder

niveau 3 behaald.

Boomrooierij Weijtmans beschikt over goed opgeleide treeworkers en uniek 

materieel, zodat ieder karwei een honderd procent tevreden klant oplevert.

Onze unieke telescoopkranen met werkhoogte van maar liefst 42 meter

sPECIaLE BEUrs EDItIE
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17-9-2015
boomkwekerij
Ebben, Cuijk

Victor Dijkshoorn 

Lex Kipperman en Jan Albert van Buuren 
gemeente Apeldoorn

Iben Margrete Thomsen 
Deense instituut voor geowetenschappen

Henry Kuppen 
Dagvoorzitter

Bert Griffioen Griffioen Vaste Planten

en Jan Verburg gemeente Den Haag

Een boom opzetten: Wat mag dat kosten?
 
Tijdens zijn presentatie probeert Dijkshoorn de kosten én baten van één 
specifieke boom, in dit geval de Wubbo Ockels Boom in Amsterdam, in kaart te 
brengen. Wat kost een ‘gemiddelde’ boom eigenlijk? Om hier een antwoord op 
te kunnen geven gaat Dijkshoorn actief de interactie met het publiek aan. 

Een monotoon en kwetsbaar bomenbestand? 
Bestrijd het met diversiteit! 
 
Groendeskundige Kipperman en ontwerper voor de openbare ruimte Jan Albert 
van Buuren vertellen over de diversiteit bij projecten in Apeldoorn. Zij besteden 
daarbij aandacht aan ontwerpplannen en boomstructuren. Grote aandacht gaat 
daarbij uit naar diversiteit.

Essentaksterfte in Nederland? 
You ain’t seen nothing yet! But don’t panic!
 
Essentaksterfte is een veelbesproken onderwerp, maar volgens Iben Margrete 
Thomsen staat Nederland pas aan het begin van de uitbraak. En de juiste 
aanpak? Volgens Thomsen is die afhankelijk van de locatie van de betreffende 
bomen. Meteen grootschalig kappen is zelden de juiste aanpak.

Henry Kuppen is oprichter van het bedrijf Kuppen Boomverzorging. Inmiddels is Kuppen 
directeur van het bedrijf Terra Nostra, Kennisatelier voor boom en bodem.

Bomen en vaste planten: een geweldig huwelijk! 
 
Er wordt weleens gezegd dat bomen en vaste planten niet samen gaan. In zijn 
presentatie ontkracht Griffioen dit hardnekkige vooroordeel en laat hij zien waar 
de twee uitstekend samengaan. 

Donderdag 17 september organiseren de vakbladen 

Boomzorg, Stad + Groen en Boom in Business voor 

de vijfde keer de Boom Innovatie Dag. Tijdens deze 

dag wordt een mengelmoes van onderwerpen 

behandeld: ontwikkelingen op het gebied van bomen, 

planten en heesters, techniek, informatietechnologie 

en beheer en onderhoud. De dag wordt dit jaar 

gevuld met maar liefst elf sprekers. Acht van hen 

zijn ambassadeurs voor de inspiratiebomen die de 

afgelopen periode in vakbladen Boomzorg en 

Boom in Business de revue passeerden.

09:45   Ontvangst

10:15   Opening Boom Innovatie Dag

10:20   Victor Dijkshoorn Een boom opzetten: Wat mag dat kosten? 

10:30   Iben Margrete Thomsen Essentaksterfte in Nederland? You ain’t seen nothing yet! But don’t panic!

11:00   Inspiratieboom Pterocarya stenoptera - Lodewijk Baljon

11:05   Inspiratieboom Nyssa sylvatica - Marko Mouwen 

11:10   Inspiratieboom Tetradium daniellii - Jaap Smit 

11:15   Inspiratieboom Gymnocladus dioica - Niels Mauritz

11:20 – 12:30  Demonstraties en proeven en klein lunch 

12:30   Lex Kipperman en Jan Albert van Buuren 

  Een monotoon en kwetsbaar bomenbestand? Bestrijd het met diversiteit!

12:45   Bert Griffioen en Jan Verburg 

  Bomen en vaste planten: een geweldig huwelijk!

13:00   Inspiratieboom Ulmus ‘Frontier’ - Hans Kaljee

13:05   Inspiratieboom Gleditsia triacanthos ‘Skyline’ - Den Mulder

13:10   Inspiratieboom Zelkova serrata - Gerbert Lever

13:15   Inspiratieboom Prunus sargenti ‘Rancho’ - Gert jan Rozendaal 

13:20 - 14:15  Demonstraties en proeven en kleine lunch

14:15 - 14:30  Jan van Leeuwen zal namens de Vakgroep Bomen en Vaste Planten van de LTO de uitreiking 

  verzorgen van de winnende inspiratieboom.

14:30 - 15:30  Demonstraties en proeven en afsluitende borrel

ProgrammaLezingen

boominnovatiedag.nl
Adv_Boom innovatie dag.indd   1-2 21/08/15   11:48
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Lodewijk Baljon 
Pterocarya stenoptera

Hans Kaljee
Ulmus ‘Frontier’

Jaap Smit 
Tetradium daniellii

Gerbert Lever
Zelkova serrata

Marko Mouwen 
Nyssa sylvatica

Henk den Mulder
Gleditsia triacanthos ‘Skyline’ 

Herman Mauritz
Gymnocladus dioica 

Gert Jan Rozendaal
Prunus sargenti ‘Rancho’ 

 ‘De vleugelnoot als klimboom leert kinderen gecalculeerde 
risico’s te nemen’
 
Net als de gewone haagbeuk heeft deze vleugelnoot stevige zijtakken, die, als 
hij op de juiste manier is opgekweekt, van onderaf beginnen. Dat maakt hem 
uitermate geschikt als klimboom. ‘Onderschat het belang daarvan niet. Hoe kun 
je kinderen opvoeden tot verantwoorde burgers die op een verstandige manier 
met de natuur omgaan, als ze er als kind niet in hebben kunnen spelen?’

‘Toen ik deze boom voor het eerst zag in Amerika, 
kon ik bijna niet geloven dat het een iep was, vooral door 
het kleine blad’
 
Voor een project in de hoofdstad werd gekozen voor de relatief onbekende 
Ulmus Frontier. Op de Rode Loper, het nieuwe entreegebied van Amsterdam, kan 
natuurlijk niets anders dan een iep met rode herfstkleuren worden toegepast. 
Hans Kaljee, hoofdstedelijk bomenconsulent, koos na een bezoek aan Amerika 
voor Ulmus ‘Frontier’.

‘Tetradium daniellii is een probleemoplosser die niets 
extra’s kost en nog bijzonder is óók’
 
Het is echt een boom voor in de wijk. Hij wordt niet al te groot, groeit goed, is 
voldoende winterhard, bloeit laat. Hij valt daarmee op. Een nicheboom, maar 
wel een boom van de toekomst. Tetradium daniellii is een probleemoplosser die 
niets extra’s kost en nog bijzonder is óók.’

‘De Japanse Zelkova kent een optimale groei op een 
humeuze, leemhoudende bodem, maar kan ook uit de 
voeten kan op een armere en drogere bodem.’ 
 
Zelkova komt in alle boekjes pas als laatste aan bod. Maar als het gezegde ‘lest 
best’ érgens opgaat, dan is het wel bij deze sierlijke boom. De mooie groeiwijze, 
de karaktervolle stam, de kleuren van de stam en takken en de prachtige 
oranjegele verkleuring van het blad in de herfst maken de bomenliefhebber op 
slag verliefd.

‘Als we spreken over de beleving van de Nyssa sylvatica, 
hebben we het natuurlijk vooral over de spectaculaire 
herfstverkleuring’
 
Ontwerpers zijn steeds meer op zoek naar het creëren van een Indian summer 
in Nederland. Een herfstkleurenpalet in rood, oranje en geel met een combinatie 
van bomen die allemaal gegarandeerd een mooie herfstverkleuring hebben. 
Daar hoort de Nyssa sylvatica zonder meer tussen.’

‘Gezien de sterke natuurlijke eigenschappen van deze 
plant verdraagt hij cultuur zowel op de kwekerij als in een 
stedelijke omgeving. In goed Nederlands: we have a winner’ 
 
Gleditsia triacanthos is een pionierplant die bij voorkeur langs de randen van de 
Amerikaanse loofhoutbossen zijn plaats inneemt, waarbij hij zich met zijn snelle 
groei en spreidkroon verzekert van voldoende ruimte. In andere delen van de 
wereld wordt hij gezien als een exoot en invasieplant.

‘Een Gymocladus heeft een heel eigen groeiwijze’ 
 
‘Het nadeel is dat klanten die niet weten hoe de boom eruitziet, hem vergelijken 
met bijvoorbeeld een plataan. Ik bedoel, het is geen uniform product. We 
proberen dat als kweker wel een beetje bij te sturen. Maar een Gymnocladus 
groeit zoals hij groeit.’

‘Prunus sargentii  ‘Rancho’ is een van de vervangers van de 
‘grote vier’ in gemeente Zuidplas. Rozendaal is op zoek naar 
een lijst van bomen die goed gedijen in de veengrond van 
Zuidplas.’
 
‘Ik ben heus wel van de experimenten, maar ik wil nu liefst een aantal soorten 
aanwijzen die we met voorkeur gaan planten.’ Prunus sargentii ‘Rancho’, een smal 
opgaande sierkers die gevonden is door Charles Sargent, de eerste directeur van 
het Arnold Arboretum, is daar een voorbeeld van.’

wat is volgens jou de 
inspiratieboom van 2015?

Stem mee!Inspiratieboom 2015
dag

innovatie
boom

Jan van Leeuwen zal namens de Vakgroep Bomen en Vaste Planten 
van de LTO de uitreiking verzorgen van de winnende inspiratieboom.  
‘Het initiatief van de inspiratieboom is belangrijk omdat  bomen 
mensen tot rust en bezinning brengen. Bomen zijn vitaminen voor 
de geest. En iedere aandacht voor bomen en bijzonder sortiment is 
welkom.’

Jan van Leeuwen

Adv_Boom innovatie dag.indd   3-4 21/08/15   11:49
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Meentweg 18 
9756 AN Glimmen 
T: (+31) (0)50 402 85 06 
F: (+31) (0)50 402 85 07 
mail@stedelijkgroen.com 
www.stedelijkgroen.com

TREE
INDUSTRY
PERSONALITY

   Voor al uw rooi- en 
snoeiwerkzaamheden  

 

Kortenhoef 

Tel: 06-21225226

www.robvandenhoek.nl

Markelo: 0547-750 900 

Dedemsvaart: 0523-611 176 

info@boomspecialist.nl 

www.boomspecialist.nl 

Adviseurs voor: Bomen, 
Grootgroen, Flora&Fauna

Van Pallandtlaan 10

6998 AW Laag-Keppel

T: 0314-642 221

info@foreestgroenconsult.nl

www.foreestgroenconsult.nl

Boomverzorging en 
Groenvoorziening

Treviso 13

2921 BJ Krimpen aan den IJssel

T: 0180-515844

info@kdbgroen.nl

www.kdbgroen.nl 

Windhoek 5

7345 EH  Wenum Wiesel

T: 055-3121041

F: 055-3120728

bouwmeester@treeworker.nl

www.treeworker.nl

Bloemendaalseweg 68a

2804 AB  Gouda

T: 06-22420943

info@hovenier-boomverzorging.nl

www.hovenier-boomverzorging.nl 

Boomverzorging
Dwazziewegen 17

9301 ZR Roden

T: 050-501 53 46 

M: 06-53240346

vosgroenverzorging@planet.nl

www.vosroden.nl

Expert advies voor 
bomen in de stad

25 jaar ervaring

T: 020-411 87 53

couenberg@natura-ingenium.nl

www.natura-ingenium.nl

T: 030-656 3016

M: 06-54942530

info@vanaschgroenvoorziening.nl

www.vanaschgroenvoorziening.nl

Boomadviesdiensten Heusden
Boomtechnisch onderzoek, VTA, 

Boomeffectanalyse, 

(Picus-) geluidstomografie

T: 06-12330613

info@boomkarwei.nl

Boom- en landschaps-
verzorging 
VCA gecertificeerd

Stationsweg Oost 196

3931  EX  Woudenberg

T: 033-286 5068

info@gkboomverzorging.nl

www.gkboomverzorging.nl

Tarzan Boomspecialisten

Snoei & Kap - onderzoek, 

inventarisatie, aanplant, detachering

T: 0297-582994

f@tarzan.eu

www.tarzan.eu

VERTROUWD MET BOMEN!

Broeksteeg 2 

6732 GS Harskamp 

T 0318 - 654855

F 0318 - 479844

info@flierboomverzorging.nl

www.flierboomverzorging.nl

Onderzoek, advies, snoei
ETW, ETT

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

Snoeien, rooien, verplanten
VTA controle,  advies

Treeworker, Tree Technician

T: 0525-653695
M: 06-51061686

info@boomentuintechniek.nl
www.boomentuintechniek.nl

Bomen & beplanting
T: 0172-631 720 

info@cyber-adviseurs.nl

www.cyber-adviseurs.nl

Waaldijk 24
6677 MB 
Slijk-Ewijk

0481-482 556
0653-847 171

bosland@planet.nl

VTA-rapportages
FFW-checks

Beilen - Terhorst 5
Diever - Kastanjelaan 10

Groningen - Lavendelweg 27
0593 - 52 70 32

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

“Onze 
kwaliteit 

is onze 
toekomst”

leverancier van 
Buxusstek Sempervirens, 
Faulkner & Prunus Novita

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

Boomtechnisch adviseur
European Tree Technician
Harderwijkerstraat 35

3881 ED Putten

T: 0341-370290

M: 06-46206749

info@boomadviesduifhuizen.nl

www.boomadviesduifhuizen.nl



7www.boomzorg.nl 

10 Nog weinig consequent 
diversiteitsbeleid, 
tenzij last van ziekten en 
plagen

Volgens de enquête, die door iets meer dan 60 respondenten werd ingevuld, 

wordt er in veel gemeenten al bewust gekeken naar afwisselend plantmateriaal 

in lanen, straten en de rest van de openbare ruimte, maar waarschijnlijk gebeurt 

dit vaak nog ad hoc. Wat zijn de ervaringen van beheerders? 
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De familie Ulmaceae, 
de iepachtigen

De Hollandse iep is een Belg! Ulmus x hollan-

dica ‘Belgica’ is… Zo begon, waarde lezers 

het deel van het feuilleton over één van 

de genera van deze belangrijke bomenfa-

milie in Nederland: het geslacht Ulmus (zie 

Boomzorg nr. 1 van 2014). Om uw nacht-

merries niet verder op te wekken zal uw 

schrijver zich in dit deel beperken tot de, 

naast Ulmus, meest bekende geslachten, 

Celtis, Planera, nou… bekend ?? en Zelkova 

om aan u voor te stellen.

Misschien bestaan in Azië nog veel 
ergere varianten van essentaksterfte

Essentaksterfte is natuurlijk een boomziekte met een 

heel ander karakter dan dat van iepenziekte. Toch 

zijn er ook een paar opvallende overeenkomsten 

die belangrijk zijn om de ziekte te begrijpen. Net als 

iepenziekte komt essentaksterfte uit Azië en net als 

iepenziekte is de ziekte door menselijk ingrijpen naar 

Europa gebracht: iepenziekte in de vorm van embal-

lagehout tijdens de Eerste Wereldoorlog en essentak-

sterfte waarschijnlijk door de import van Aziatische 

iepen in de Baltische republieken of Europees 

Rusland. 
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twitter.com/boomzorg

facebook.com/bladboomzorg

18 Bomen en rechtspraak

50 Hoofdredactioneel

30

VOLG ONS

INHOUD

EN VERDER

Niks boven bomen!

Ook in deze uitgave van Boomzorg staat weer een 

forse opsomming van groene projecten met daarin 

aandacht voor bomen in de openbare ruimte. Uw 

project in een uitgave van Boomzorg? Stuur een mail 

naar project@nwst.nl  en u krijgt alle informatie door-

gestuurd.
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Nog weinig consequent 
diversiteitsbeleid, tenzij last 
van ziekten en plagen
Tonen beheerders structureel hun diversiteitsambitie, of geldt nog vooral 
‘Boompje pech, ontwerpertje weg’?

Volgens een enquête van het vakblad Boomzorg, die door iets meer dan 60 respondenten werd ingevuld, wordt er in veel gemeenten al bewust geke-

ken naar afwisselend plantmateriaal in lanen, straten en de rest van de openbare ruimte, maar waarschijnlijk gebeurt dit vaak nog ad hoc. Wat zijn de 

ervaringen van beheerders? 

Auteur: Santi Raats



11www.boomzorg.nl 



12 www.boomzorg.nl   

GREEN ID

Botanisch:  Nyssa sylvatica
Familie: Cornaceae
Nederlands: Zwarte tupelo
Engels:  Black tupelo, blackgum
Duits:  Wald-Tupelobaum, Nymphenbaum
Frans:  Tupélo, gommier noir

Vorm:  breed eironde, halfopen kroon
Hoogte:  10 - 12 m
Breedte:  8 - 10 m
Plaats:  zonnig tot halfschaduw, beschut
Zone:  4 - 9
Bodem:  vochthoudend, kalkarm,
 pH 5.0 - 7.4
Toepassing:  laan, plein, park, tuin, begraafplaats,   
 groenstrook

Lente:  geelgroene, onopvallende bloei,   
 glanzend groen blad
Zomer:  glanzend groen blad
Herfst:  vuurrood-oranje blad, blauwzwarte  
 vruchten
Winter:  donkergrijze, gegroefde bast,
 grijsbruine twijgen

De Nyssa sylvatica is voorgedragen voor de 

verkiezing van Inspiratieboom 2015. Stem ook 

op deze prachtige boom via de website van  

de Boom Innovatie Dag. Op 17 september 

wordt de winnaar bekend gemaakt in het 

Ebben Inspyrium te Cuijk.

Vurige vagebond
Nyssa sylvatica

De zwarte tupelo wordt voornamelijk geroemd om zijn fel oranje-
rode najaarsverkleuring. Maar ook in andere jaargetijden heeft de 
boom prachtige eigenschappen in kleur, textuur en vorm. Het is een 
wat minder bekende soort die het verdient om veel vaker te worden 
toegepast.

De Nyssa sylvatica krijgt in ons land een volwassen hoogte van zo’n 
tien meter. Het is een mooie boom voor parken, grote tuinen en 
begraafplaatsen. Maar ook als laanboom en op pleinen in een grote 
boomspiegel komt de tupelo goed tot zijn recht. Door de goed 
doorgaande harttak is de boom zeer geschikt voor de stedelijke 
omgeving. De meerstammige varianten zijn een aanwinst voor park 
of plein, door de prachtige, gegroefde structuur van de bast en de 
beleving van de boom op ooghoogte.

Standplaats
De Nyssa sylvatica is op vele standplaatsen toepasbaar. De soort is 
bodemvaag en verdraagt een hoge grondwaterstand, waardoor hij 
zowel op de drogere, rijke als op de nattere bodem gedijt. Het is 
een zeer goede klimaatboom voor de toekomst; hij verdraagt hoge 
temperaturen én strenge vorst. Bij toepassing op pleinen en in straten 
is de wortelopdruk gering vanwege een diepgaand wortelstelsel.
De tupelo vormt geen wortelopslag, heeft geen last van takbreuk en 
is ongevoelig voor ziektes als Verticillium en meeldauw.

Inspiratieboom 2015

Boomkwekerij Ebben B.V.  |  Beerseweg 45  |  5431 LB Cuijk NL
T  +31 (0)485 31 20 21  |  info@ebben.nl  |  www.ebben.nl
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Codi Duyster, groenbeheerder gemeente 
Arnhem, is van mening dat de omloop van 
bomen, in combinatie met bestaande boom-
structuurplannen binnen de gemeente, obstakels 
vormen voor een beheerder die meer afwisseling 
wil in zijn of haar straat- en laanbeplanting: ‘Ik doe 
onder meer de laanvervangingen in Arnhem. Van 
veel diversiteit is hier nog geen sprake. Dit heeft 
twee oorzaken. Ten eerste kiest men binnen het 

groenplan in Arnhem ervoor om, pas als 60 pro-
cent van de laan is uitgevallen, te kijken of de laan 
vervangen kan worden. Een structurele laan pro-
beer je als beheerder voor honderd jaar aan te leg-
gen. Laten we zeggen dat hij tachtig jaar meegaat. 
Na twintig jaar vallen om allerlei redenen bomen 
weg. Dit blijft tot minstens zestig jaar na aanplant 
zo doorgaan. Dit zijn ongeveer drie perioden voor 
verschillende beheerders die lang bij een gemeen-
te werkzaam zijn als beheerder. Zo’n beheerder 
heeft dus niet veel kansen en mogelijkheden om 
daadwerkelijk diversiteit toe te passen in een laan, 
laat staan dat het toegestaan wordt. Bewoners 
zijn gelukkig mondiger geworden, maar remmen 
daarbij zonder het zelf in te zien nieuwe en goede 
gemeentelijke initiatieven.’
Over de groene kennis van tekenaars is Duyster 
nog lang niet tevreden: ‘Echte kennis van bomen 
en de bijbehorende groeiplaats is ver te zoeken bij 
landschapsarchitecten en stadsontwerpers. Men 
blijft hangen in het ‘Land van mooi’, maar onder-
bouwing is niet aanwezig en in veel gevallen levert 
de keuze binnen enkele jaren reeds problemen 
voor de nieuwe aanplant. We kennen het spreek-
woord ‘boompje groot, plantertje dood’. Ik wou het 
volgende gezegde introduceren: ‘boompje pech, 
ontwerpertje reeds weg’.’
Volgens Duyster is sortimentskennis bij lange 
na niet alleen maar weggelegd voor ‘gestudeer-
den’: ‘Sortimentskennis is voor iedereen goed 
beschikbaar of vindbaar. Zo is er het uitgevoerde 
gebruikswaarde-onderzoek straatbomen. Vijftien 
jaar onderzoek, waar vind je dat nog in deze tijd? 
Een nieuwe gedurfde laanbeplanting met diver-
siteit zou bijvoorbeeld kunnen zijn: Celtis australis 
ofwel de Europese netelboom/zwepenboom) met 
Ostrya carpinifolia, Europese hopbeuk. Beide mooie 
bomen voor een structurerende laan in de stad. 
Beide geen problemen met ziekten, althans niet op 
dit moment. Verder zijn deze bomen makkelijk in 
onderhoud. Zeker wanneer de groeiplaats normaal 
is, zullen beide bomen als diversiteit in de laan 
hoge ogen gaan scoren.’

Codi Duyster, gemeente Arnhem: ‘Landschapsarchitecten 
blijven hangen in het ‘Land van mooi’.

René Priem van de gemeente Leidschendam-
Voorburg past grotere diversiteit toe uit 
noodzaak: het bomenbestand wordt geteisterd 
door met name essentaksterfte. ‘De gemeente 
Leidschendam-Voorburg streeft naar een grote 
diversiteit in het bomen bestand wat we heb-
ben binnen de gemeente. In totaal hebben we 
momenteel zo’n 34.000 bomen staan, onder-
verdeeld in 634 verschillende soorten. Deze 
soorten zijn echter niet evenredig over de 34.000 
bomen verdeeld. Het zwaartepunt ligt bij Alnus 
glutinosa (circa 2500 stuks), Betula pendula (circa 
1500 stuks), Fraxinus excelsior (circa 1850 stuks), 
Platanus hispanica (circa 850 stuks), Quercus 
robur (circa 1500 stuks), Salix alba (1000 stuks) 
en de Tilia platyphyllos (1400 stuks). Gezamenlijk 
vormen deze zeven soorten ongeveer een derde 
van ons bomenbestand. Dit maakt het gemeen-
telijke bomenbestand kwetsbaar bij ziektes, 
zoals momenteel de essentaksterfte. Daarom 
proberen we bij het vervangen van bomen zoveel 
mogelijk variëteit aan te brengen. Dit kan zijn bij 
het vervangen van hele bomenrijen, omdat de 
bomen slecht zijn, vanwege een rioolvervanging, 
binnen projecten, of bij de inboet die jaarlijks uit-
gevoerd wordt. Als nieuwe straatbomen hebben 
we recentelijk Sycoparrotia semicidua, Fraxinus 

René Priem, ‘zeven soorten nemen een derde van ons 
bomenbestand in. Dit maakt ons kwetsbaar voor ziektes, 
zoals momenteel de essentaksterfte.’

Codi Duyster: ‘Door de 

lange omloop van bomen 

hebben beheerders niet 

veel mogelijkheden om 

laandiversiteit toe te 

passen’

7 min. leestijd ACHTERGROND
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Ebben Inspyrium te Cuijk.

Vurige vagebond
Nyssa sylvatica

De zwarte tupelo wordt voornamelijk geroemd om zijn fel oranje-
rode najaarsverkleuring. Maar ook in andere jaargetijden heeft de 
boom prachtige eigenschappen in kleur, textuur en vorm. Het is een 
wat minder bekende soort die het verdient om veel vaker te worden 
toegepast.

De Nyssa sylvatica krijgt in ons land een volwassen hoogte van zo’n 
tien meter. Het is een mooie boom voor parken, grote tuinen en 
begraafplaatsen. Maar ook als laanboom en op pleinen in een grote 
boomspiegel komt de tupelo goed tot zijn recht. Door de goed 
doorgaande harttak is de boom zeer geschikt voor de stedelijke 
omgeving. De meerstammige varianten zijn een aanwinst voor park 
of plein, door de prachtige, gegroefde structuur van de bast en de 
beleving van de boom op ooghoogte.

Standplaats
De Nyssa sylvatica is op vele standplaatsen toepasbaar. De soort is 
bodemvaag en verdraagt een hoge grondwaterstand, waardoor hij 
zowel op de drogere, rijke als op de nattere bodem gedijt. Het is 
een zeer goede klimaatboom voor de toekomst; hij verdraagt hoge 
temperaturen én strenge vorst. Bij toepassing op pleinen en in straten 
is de wortelopdruk gering vanwege een diepgaand wortelstelsel.
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SafetyCa l c

Cursussen

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

Grindweg 11
8422 DM Nijeberkoopwww.boom-kcb.nl

Ook dit najaar weer cursussen i.s.m. mycoloog en bosecoloog Gerrit J. Keizer !

•  Houtrot, zwammen en bomen.
•  Zwammen en Bomen, Mycological Tree Assessment (MTA).
•  NIEUW:  2-daagse masterclass MTA inclusief handboek (Keizer, 2015). 
Het nieuwe handboek MTA is exclusief verkrijgbaar i.c.m. de masterclass.

Zie onze advertentie elders in dit vakblad voor meer informatie 
en de locaties, data en sterk gereduceerde tarieven.

De nieuwe norm voor het berekenen van minimale restwanddiktes voor holle bomen.

•  Eenduidige en nauwkeurige berekeningen uit te voeren.

•  Conform Eurocode met de nationale bijlage NEN-EN 1991-1-4-2005/NB:2011.
•  Unieke restwand bepaling voor stamomtrek met holtes.
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ornus en Liquidambar styraciflua ‘Slender Silouette’ 
gebruikt. Binnenkort komen Acer monspessula-
num, Carpinus japonica, Sorbus incisa en Styrax 
japonica daar nog bij. Ook proberen we binnen 
het iepen- en populierenbestand meer variatie 
aan te brengen. Hoewel populieren soms een 
slecht naam hebben, zijn ze op locaties waar ze 
ruimte kunnen krijgen, zeer goed bruikbaar. Bij de 
iepen gebruiken we de nieuwe resistente soorten, 
zoals Ulmus ‘New Horizon’, ‘Rebona’, ‘Triumph’ en 
‘Frontier’. Ook de Ulmus laevis wordt weer geplant 
op plekken waar hij de ruimte heeft. 
In de parken in onze gemeente proberen we soms 

iets aparts neer te zetten, zoals Zanthoxylum, 
Ziziphus of een van de vele eikensoorten 
die beschikbaar zijn. Omdat de gemeente 
Leidschendam-Voorburg door zijn ligging dicht-
bij de kust en een hoge grondwaterstand niet 
heel geschikt is voor coniferen, gebruiken we 
deze vooral op de drie begraafplaatsen die wij 
beheren. Zo hebben we hier onlangs nog een 
Cunninghamia lanceolata toegepast. Binnenkort 
gaan we voor deze begraafplaatsen een beheer-
plan opstellen, waarbij we ze ook een functie wil-
len geven als arboretum en wandelpark.’  

Henry Kuppen onderschrijft de uitspraak van 
Codi Duyster dat er praktische beperkingen 
voor de beheerder zijn als hij diverser wil gaan 
aanplanten. ‘Dit heeft deels met ontwerpers te 
maken en deels met bewoners, die vaak in de 
uniformiteitgedachte blijven hangen. Maar laten 
we vooral niet vergeten de hand in eigen boe-
zem te steken. De gemiddelde beheerder loopt 
ook nog niet over van enthousiasme als we wil-
len variëren in families, geslachten, soorten, leef-
tijden en plantritmes. Van de andere kant is de 
beperking inderdaad in soortenkennis gelegen 
en zijn de resultaten van het gebruikswaardeon-
derzoek laanbomen waardevol. Ontwerpers zijn 
vaak minder bezig met soortspecifieke mogelijk-
heden of beperkingen, maar zoeken vaak binnen 
(korte termijn) kroonbeelden. Op dit moment 
is het actueel om transparante kronen te eisen, 
waardoor Gleditsia overgewaardeerd dreigt te 
raken. Zit men op de traditionele soortenlijn, dan 
wordt het al snel Tilia tomentosa, want daarvan 
wordt inmiddels algemeen aangenomen dat hij 
geen luis zou krijgen. Meer soortendiversiteit 
betekent dus niet één keer een overweging 
maken met betrekking tot de meest geschikte 
soort, maar voor iedere toegevoegde soort weer 
opnieuw een overweging. De mix tussen Celtis 
australis en Ostrya carpinifolia is dan ook een fraai 

voorbeeld van een soortendiversiteit mix bin-
nen hetzelfde kroonbeeld, waaraan je ook nog 
Carpinus betulus zou kunnen toevoegen.’ 
Kuppen raadt aan om, waar mogelijk, divers 
aan te planten met geschikte specifieke soorten 
zodra er gaten vallen in een laan. Hij beseft wel: 
‘Daar moet je als beheerder lef voor hebben.’ 
Toch hoeven keuzen niet ‘gek’ te zijn. ‘Meer scha-
duwminnende soorten als beuk en linde kunnen 
in een laan al eerder toegepast worden om gaten 
te vullen zoals eik.’

Kuppen ontdekt meerdere voordelen en moge-
lijkheden aan het divers aanplanten van lanen 
en straten: ‘Ook moeten we een gat in een laan 
kunnen accepteren. Dat is al een stuk makkelijker 
te verteren als de bomen aritmisch zijn geplant. 
Bomenbeheer mag wel wat flexibeler worden. 
Bijvoorbeeld door niet honderd jaar te willen 
wachten tot alles weg gezaagd wordt en dan 
met een schone lei te beginnen, maar door die 
bomen die misschien wel honderdvijftig jaar oud 
kunnen worden te koesteren en een plek geven 
in de nieuwe inrichting. Zeker vanuit diversiteit-
gedachte is het streven om ook in leeftijd te vari-
eren. De Middachter Allée en de provinciale weg 
in Dieren met zijn honderden beuken op tradi-
tionele plantafstand die een koepel vormen zijn 
fantastisch en moeten we daar zeker houden. 
Maar laten we alsjeblieft ophouden dergelijke 
beplantingen te willen naast ieder lullig karres-
poor en in iedere woonstraat in Nederland. Hier 
geldt: minder is meer!’

‘Ontwerpers zijn vaak minder bezig met soortspeci-
fieke mogelijkheden of beperkingen en zoeken (korte 
termijn) kroonbeelden.’

René Priem: 

‘Alhoewel populieren soms 

een slecht naam hebben, 

zijn ze op locaties waar 

ruimte is zeer goed 

bruikbaar’

Henry Kuppen: 

‘De gemiddelde 

beheerder loopt ook nog 

niet over van 

enthousiasme over 

variatie’

ACHTERGROND
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BSI Bomenservice, Wildenburglaan 4, 3744 MK Baarn, T 035-548 58 88 
E algemeen@bsi-bomenservice.nl, I www.bsi-bomenservice.nl

Boomverzorging - Onderzoek en Advies - Producten voor groeiplaatsen
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Martin Tijdgat van de gemeente Wijdemeren 
is van mening dat een groot deel van het gebrek 
aan diversiteitsaanplant in de openbare ruimte 
gelegen is in het gebrek aan sortimentskennis bij 
betrokkenen. Hij pleit voor beter groenonderwijs 
op het gebied van sortiment en op meer ken-
nisuitwisseling met kwekers. ‘Nu is er vrijwel geen 
enkel contact tussen het (hogere) groenonderwijs 
en boomkwekerijen. Ontwerpers, werkvoorbe-
reiders en groenbeheerders in opleiding hebben 
geen idee wat er op een boomkwekerij gebeurt 
en wat voor nieuw en beter sortiment daar nu 
aanwezig is. Nog afgezien van het fenomeen dat 
de ondergrondse  eisen voor de ‘juiste boom op 
juiste plaats’ bij de meeste ontwerpers, werkvoor-
bereiders en (groen)beheerders niet goed bekend 
zijn. Ik heb daar wel over gesproken met docenten 
van de opleidingen van Wageningen, Velp en Den 
Bosch. Die nemen hun studenten niet mee de kwe-
kerijen op, terwijl ik weet dat goede boomkwekers 
daar wel voor in zijn. Zelf bezoek ik al jaren min-
stens twee kwekerijen per jaar. 
Daar leer ik van en ik gebruik die bezoeken ook 
om nieuwe bomen en struiken met de kweker te 
bespreken en te zien waar ik ze kan gebruiken. Ik 
bestel nieuwe bomen om ze zelf in mijn gemeente 

te testen. Ik heb een aantal malen stagiairs van 
verschillende groene opleidingen begeleid. Vast 
onderdeel van mijn programma is dat ik ze mee-
neem naar een goede boomkwekerij voor een 
veldbezoek. We lopen dan over de kweekvelden 
om het sortiment aan bomen en struiken met 
de kweker te bespreken. In alle gevallen was het 
voor deze stagiairs de eerste keer dat ze bij een 
boomkweker kwamen! Ze hadden geen idee wat 
een boomkweker doet, hoe een laanboom wordt 
gekweekt, hoe je de kwaliteit van gekweekte 
bomen kunt beoordelen, hoe je bomen en strui-
ken inkoopt  en hoe die kwekers bezig zijn met 
een beter en nieuw sortiment voor de toekomst. 
Maar bij de grote boomkwekerijen is het ook 
geen gewoonte meer om groepen studenten uit 
het tweede of derde jaar van hun opleiding uit te 
nodigen om ze met het werk en de mogelijkheden 
van het nieuwe sortiment bekend te maken. Die 
investering in de toekomst moet je als kweker wel 
bereid zijn te doen. Desnoods spreek je met bij-
voorbeeld tien grote boomkwekers verspreid over 
het land af dat je dat collectief organiseert, samen 
met de groene opleidingen.’ 

‘Veel ontwerpers, werkvoorbereiders, inkopers en 
beheerders zijn niet eens bekend met het nieuwe 
sortiment in de gebruikswaardetesten, bijvoor-
beeld van www.straatbomen.nl. En boomkwe-
kerijen zijn daar in hun catalogussen niet helder 
genoeg over. Nog steeds worden bomen, die in 
hun jeugd (smal) opgaand zijn, maar later sterk 

uitzakken en heel breed worden, aanbevolen voor 
smalle straten en kleine tuinen. Dat is in mijn ogen 
valse voorlichting. Wees als kweker ook duidelijk; 
wat kun je beter niet meer gebruiken omdat er een 
beter alternatief voor is en welke boom of struik 
is dat dan? Mensen uit de vakwereld die wel meer 
in bomen geïnteresseerd zijn, zouden zich moe-
ten aansluiten bij bijvoorbeeld de Nederlandse 
Dendrologische Vereniging (NDV). Ze kunnen dan 
een gevarieerd sortiment bomen, struiken en vaste 
planten bezoeken en met elkaar bespreken, ook 
op kwekerijen. Op de laatste bijeenkomst van de 
NDV is een takkentest met Amerikaanse bomen en 
struiken gedaan. Ik zat er samen met een andere 
gemeentelijke boombeheerder en sortimentslief-
hebber. Bij deze test scoorden wij nog geen 50 
procent goed. Ook ik leer dus nog steeds dagelijks 
en dat is hard nodig!’

Martin Tijdgat: ‘Om te leren over diversiteit kun je je 
bijvoorbeeld aansluiten bij de Nederlandse Dendrologische 
Vereniging (NDV)’
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Ik lig heerlijk in een Frans zwembadje, op een camping midden in de natuur. Het bad is zo klein dat het eigenlijk alleen kan dienen voor gesprekken met 

de campingbaas, zijn kinderen en de oude (grijze) garde die in de maand juni het eigen land uit durft. Al gauw komt het gesprek op de regels in het 

regionale park. Bomenkap is hier strikt gereguleerd, zegt de campingbaas. Vervolgens legt hij gedreven uit hoe hij omgaat met natuur. Hij heeft laatst 

de muur van zijn woning gerepareerd. Bleken daar toch vleermuizen in te zitten… Vol liefde voor de natuur vertelt hij in Engels met een zwaar accent 

dat hij de diertjes niet heeft verbrand. Hij gaat zelfs in een ondiep gedeelte van het bad staan om zijn verhaal meer armzwaai te geven. Hij heeft ze – 

hoe zeg je dat ook alweer op zijn Engels… – uitgerookt. Verrukt vertelt hij vervolgens dat er wel twintig diertjes uit vlogen en hij maakt daar, op zijn 

Frans, petieterige vingerbewegingen bij. Alsof hij een puntje rijpe camembert in de lucht probeert te houden. Nou in Nederland ben je dan misschien 

wel in overtreding, zeg ik echt in vakantiestemming. En leeg is het zwembad. 

Auteur: Kitty Goudzwaard

Bomen en rechtspraak
Een omgevingvergunning voor vellen. Mag gemeente dan Flora- 
en faunawet negeren? 
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Rechtspraak
Terug op de werkplek ga ik maar eens kijken in de 
nieuwe rechtspraak. Gemeenten hebben weliswaar 
in beginsel geen handhavingsverplichting wat 
betreft de Flora- en faunawet (Ffw), toch kunnen 
ook zij bij een reguliere omgevingsvergunning 
voor vellen danig op de vingers getikt worden. 
Een uitspraak op 25 maart 2015 van de Rechtbank 
Limburg (voorlopige voorzieningenrechter). Hier 
schorst de voorzieningenrechter een omgevings-
vergunning voor het vellen van 104 gemeente-
bomen. De angel van deze uitspraak: er kan een 
onlosmakelijke samenhang zijn tussen de activiteit 
‘vellen’ en een overtreding van de Ffw. Het college 

heeft geen deugdelijk onderzoek verricht naar de 
vraag of het vellen was aan te merken als een over-
treding van de Ffw. Nu niet evident duidelijk was 
dat er geen ‘aanhaking Ffw’ was met een omge-
vingsvergunning voor vellen, had de minister van 
EZ de kans moeten krijgen om zich een oordeel te 
vormen over de vraag of Ffw- toestemming nodig 
was. 

Het verweer van het college luidde: de Ffw heeft 
niet tot doel de belangen van de verzoeker (de 
partij die in beroep is gegaan) te beschermen. 
Dat legt de voorzieningenrechter even terzijde. 
De aanvrager van een omgevingsvergunning (in 
dit geval is gemeente zelf aanvrager) moet bij zijn 
aanvraag nagaan of met de aangevraagde activi-
teiten de Ffw wordt overtreden. Vervolgens moet 
het college als vergunningverlener hier aandacht 
aan schenken, en dus ook motiveren waarom de 
Ffw niet wordt overtreden. De kap is omvangrijk 
en bovendien is er in de bestemmingsplanproce-
dure voor het gebied al een globaal onderzoek 
naar flora en fauna gedaan. Daaruit blijkt dat er 
vleermuizen leven, die de bomen als vliegroute 
gebruiken. Het verweer: aan de omgevingsvergun-
ning voor vellen is de voorwaarde verbonden dat 
er, voorafgaand aan kap, een veldwaarneming 
voor toestemming aan de gemeente moet worden 
voorgelegd. Dat is tegen het zere been van de 
voorzieningenrechter: niet het college van BenW 
is hier bevoegd om te oordelen over mogelijke  
toestemming in het kader van de Ffw, maar de 
minister van EZ. De voorzieningenrechter begrijpt 
dat de kap een groot belang dient, namelijk het 
bouwrijp maken voor (huur)woningbouw. Kap zal 
echter onomkeerbaar zijn. De omgevingsvergun-
ningverlening blijkt ook niet te zijn getoetst aan de 

weigeringscriteria die in de APV van de gemeente 
staan. En dan is ook die cirkel rond: de voorzie-
ningenrechter ziet daar ‘leefbaarheid’ staan als 
weigeringsgrond; daarin ziet hij dat de Ffw ook het 
belang van de verzoeker beoogt te beschermen. 
Vervolgens schorst hij de omgevingsvergunning. 

Met deze uitspraak geeft de voorzieningenrechter 
het college dus wel degelijk een ‘Ffw-taak’ bij de 
beoordeling van een omgevingsvergunningsaan-
vraag die eigenlijk alleen betrekking heeft op de 
activiteit vellen. Kortom: zijn er vermoedens dat 
er samenhang is tussen de ‘activiteit vellen’ en 
verboden handelingen in het kader van de Ffw, ga 
daar dan niet aan voorbij. Niet alleen als aanvrager, 
maar zeker ook niet als vergunningverlener. Beter 
door de zure appel heen bijten en alle procedures 
op juiste wijze afhandelen dan later voor het blok 
te staan… bij de rechter, of nog vervelender: bij 
de projectontwikkelaar. Het aandachtspunt hierbij 
is: is er samenhang tussen een omgevingsvergun-
ningaanvraag voor vellen en toestemming in het 
kader van de Ffw, dan volgt voor afhandeling van 
de omgevingsvergunningsaanvraag niet de regu-
liere procedure, maar de uitgebreide. Met een fikse 
verruiming van termijnen.

O dennenboom, o dennenboom…
Hof ’s-Hertogenbosch, 28 juli 2015. Soms loopt 
de uitvoer van overeenkomsten tussen burger 
en gemeente niet helemaal zoals bedoeld. Een 
agrariër voert een kapmelding in het kader van de 
Boswet uit. Na de melding kapt hij het gehele bos-
perceel. Hij vergeet dan echter dat op dit perceel 
een aanlegvergunningstelstel volgens het bestem-
mingsplan van toepassing is. Oftewel: hij mag op 
grond van de Boswet vrij vellen, en moet in dat 
geval (mijns inziens) binnen drie jaar verplicht her-
planten. Op grond van een gemeentelijk verbod 
had hij echter ook een aanlegvergunning voor de 
kap nodig. Hiervoor komt hij na de illegale velling 
met de gemeente een compensatieovereenkomst 
overeen. Daarin staat hoe hij moet herplanten en 
op welke termijn. Vervolgens plant hij ‘kerstbomen’. 
De kerstbomen dienen volgens hem als onkruid-
bestrijding. Hij geeft aan tussen de kersbomen 
bosplantsoen te hebben staan. Eind 2014 zal het 
perceel volgens de teler leeg zijn en zal het bos-
plantsoen snel dichtgroeien. De gemeente ziet de 
kerstbomen (op pot) echter niet als onkruidbe-
strijding voor het bosplantsoen. Zij ziet de teelt als 
commerciële kerstbomenteelt. 
Vervolgens moet het Hof de overeenkomst onder 
de loep nemen en uitleggen. Daarvoor kijkt men 
vooral naar de considerans (uitleg van de bedoe-
ling van een overeenkomst). De overeenkomst was 

Vervolgens moet het Hof 

de overeenkomst onder de 

loep nemen en uitleggen

JURIDISCH6 min. leestijd
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bedoeld voor ‘natuurontwikkeling en/of ontwikke-
ling van een natuurgebied’. Niet-inheemse bomen/
struiken, werkpaden aanleggen en gebruik van 
kunstmest vallen daar niet onder. Zo creëer je geen 
natuurgebied. Kerstbomen als onkruidbestrijding 
in een natuurgebied is ook niet aannemelijk. 
Oordeel van het Hof: de kerstbomen verwijderen 
en verwijderd houden plus betaling van een boete 
van € 45.000! Daar wordt een teler niet blij van. 
Voor mij staan dan echter nog een paar vragen 
open. Logischerwijs is niet in de uitspraak terug te 
vinden hoe de agrariër aan zijn herplantverplich-
ting Boswet moet voldoen. Gesteld wordt echter 
dat er wel een kapmelding Boswet is gedaan. In 
dat geval moet de teler binnen drie jaar herplan-
ten op grond van de Boswet. Hij plant echter niet 
‘bosbouwkundig’ aan, maar kiest juist voor een 
teelt die een vrijstelling in de Boswet lijkt te geven. 
Kerstbomen op daarvoor bestemde terreinen zijn 
vrij te kappen (tot twaalf jaar) en voor de teelt 
geldt geen meldings- of herplantplicht in het kader 
van de Boswet. Ontheffing van de Boswet om dat 
mogelijk te maken, zou onlogisch zijn. In dat geval 
zou de teler de grond als het ware ‘uit de Boswet’ 
hebben gekregen. Bovendien waren de terreinen 
op grond van het bestemmingsplan niet bestemd 
voor kerstbomenteelt. 

Of heeft de agrariër ontheffing van de herplant-
plicht Boswet gekregen in het kader van natuur-
ontwikkeling? En is de gemeente daarin meege-
gaan door de overeenkomst voor natuurontwik-
keling op te stellen? Wat is de reden dat er geen 
grondslag was voor compensatie in de vorm van 
de ontwikkeling van ‘bos’, zoals wel wordt gemeld 
in de uitspraak? Ik neem aan dat de agrariër zonder 
een ontheffing van de herplantplicht Boswet wel 
degelijk iets aan die herplantverplichting Boswet 
moet gaan doen. Bijzonder is dat bosbouwkundige 
aanplant van dennenbomen (dus niet in pot!) die 
niet bedoeld is als kerstbomenteelt, als herplant 
zou worden aangemerkt in het kader van de 
Boswet. Is hier sprake van twee herplantplichten 
of compensatieplichten naast elkaar, een van de 
gemeente en een in het kader van de Boswet? Hier 
komen wij aan een voor gemeenten lastig onder-
deel van de Boswet. 

Artikel 15 van de Boswet verbiedt gemeenten kap-
verboden voor bomen uit te vaardigen die onder 
de meld- en herplantplicht Boswet vallen. Rechters 
keuren echter niet af dat gemeenteraden kapre-
gels maken in het kader van ruimtelijke ordening. 
Dit is een doorn in het oog van veel boseigenaren. 
Het wetsvoorstel Natuurbescherming, waarin de 

Boswet verwerkt is, brengt daar mogelijk verande-
ring in. In artikel 4.6 van het wetsvoorstel staat dat 
provincies en gemeenten ten aanzien van dit soort 
bomen, op grond van andere aan hen toekomende 
wettelijke bevoegdheden, geen regels mogen 
stellen. Zou dit het einde zijn van de bescherming 
van bos in het buitengebied door middel van het 
bestemmingsplan? Zou dit soort kap, herplant of 
compensatie in de toekomst nog maar onder één 
rechtsregime vallen? 

Nog een tip: waan je als teler niet te snel rijk. Denk 
vooral niet dat je overheden en zeker de rechter te 
slim af kunt zijn. De rechter gaat namelijk minuti-
eus bepalingen van regels en overeenkomsten na, 
hun uitleg, maar ook hun bedoeling. Zo komt hij 
vaak op zeer logische wijze tot een conclusie die 
alle partijen al op voorhand wisten. 
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De Hollandse iep is een Belg! Ulmus x hollandica ‘Belgica’ is… Zo begon, waarde lezers het deel van het feuilleton over één van de genera van deze 

belangrijke bomenfamilie in Nederland: het geslacht Ulmus (zie Boomzorg nr. 1 van 2014). Om uw nachtmerries niet verder op te wekken zal uw 

schrijver zich in dit deel beperken tot de, naast Ulmus, meest bekende geslachten, Celtis, Planera, nou… bekend ?? en Zelkova om aan u voor te stellen.

Auteur: Jan P. Mauritz, VRT

Iepenziekte*
Als gevolg van één van de bekendste en meest 
dodelijke boomziekten binnen deze familie van de 
afgelopen eeuw, zijn er veel hybriden of kruisin-
gen, met name binnen het geslacht Ulmus, door de 
mens gemaakt. Hierdoor komt het aantal species 
binnen de familie Ulmaceae boven de driehonderd 
uit. Al dat geknutsel met soorten en variëteiten 
is ontstaan in de strijd tegen de dodelijke iepen-
ziekte* (de schimmel Ophiostoma ulmi sensu lato), 
die sinds het begin van de vorige eeuw miljoenen 
slachtoffers heeft geëist. Vanaf het begin van de 
aantasting in Europa, die begon in Engeland en 
zich toen verder op het vasteland verspreidde, 
hebben Nederlandse wetenschappers een zéér 
belangrijke rol gespeeld in de strijd tegen deze 
ziekte. Ze ontdekten de werkelijke aard van de 

ziekte, de symptomen, de oorzaak, de verspreiding 
etc., en daarna werden keer op keer meer resisten-
te species ontwikkeld om de iep te behouden voor 
het gebruik in stad en dorp. 
De ziekte beperkt zich tot het geslacht Ulmus. 
Binnen de andere geslachten is de aantasting zeer 
beperkt tot afwezig, afhankelijk van het geslacht. 
Laten we hopen dat dát zo blijft.

Nog even dit:
* De ziekte heet ‘iepenziekte’ en niet ‘iepziekte’, 
een benaming die regelmatig in de volksmond en 
zelfs in enkele vakbladen gebruikt wordt. Het is 
echt onbegrijpelijk dat zelfs de naamgeving van 
de ziekte aanleiding tot discussie is. Voormalig 
onderzoeker Hans Heybroek, dé grootste autoriteit 
op het gebied van iepen in Nederland en ver daar 

buiten heeft het over iepenziekte en dan zijn er 
van die snotneuzen die het dan toch nog iepziekte 
noemen. Meisje…., geeft me snel die buks eens 
aan, Ja die dubbelloops ……!

De kracht van de boodschap ligt in de herhaling. 
Bij dezen dus en voor dit moment ‘'Genoeg geza-
nikt over die narigheid’ Dan stelt uw scriptor u nu 
graag voor aan het geslacht:

Celtis
Het natuurlijk verspreidingsgebied strekt zich 
uit over vrijwel het gehele noordelijk halfrond, 
in de gematigde zone, de mediterrane zone tot 
tegen de tropische klimaatzone aan. De versprei-
ding is rondom de Middellandse Zee, in Noord-
Afrika, Klein-Azië, West-Azië, China, Korea, Japan, 

De familie Ulmaceae, 
de iepachtigen
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Mantsjoerije en Noord-Amerika. De meeste species 
van dit geslacht komen echter van nature voor in 
de tropische gebieden rondom de evenaar en een 
groot aantal op het zuidelijk halfrond, o.a. in zui-
delijk Afrika, Australië, Nieuw-Caledonië, Polynesië 
en die kanten op. Het geslacht Celtis bestaat uit ca. 
80 soorten, hybriden, vars en andere kruisingen 
en verschijningsvormen. Een groot aantal is hier in 
Nederland niet winterhard en dus minder interes-
sant om aan u voor te stellen. Dan blijven er toch 
wel een aantal over die zo de revue zullen pas-
seren. Dit zijn wel de makkers van het noordelijk 
halfrond, want die zuidelijke jongens zijn hier niet 
in de handel verkrijgbaar.

Kenmerken
De niet-tropische makkers zijn allemaal bladverlie-
zende bomen of grote struiken, al naar gelang de 
soort. De grote boomvormers worden tot 25-30-35 
meter hoog of 2-5 tot 10 meter hoog, en alles wat 
ertussenin zit. In cultuur geldt ook voor de species 
de inmiddels bekende 25%-minusregel van JPM. 
De bomen vormen ronde tot schermvormige kro-
nen met een grote hoeveelheid takken en twijgen. 
De stamschors is eerst glad, grijs tot zilvergrijs 
van kleur en op latere leeftijd wat afschilferend in 

kleine dunne plaatjes. De twijgen zijn dun en erg 
buigzaam, in de jeugdfase vaak sterk behaard en 
later kaal en grijs tot grijsbruin van kleur. De twij-
gen en takken hebben vaak geladderd merg, maar 
niet alle soorten en verschijningsvormen. Dus weg 
met die prachtige determineersleutel… De twijgen 
bezitten wel of niet een eindknop, afhankelijk van 
de soort, en hebben een niervormig bladmerk 
met drie sporen. De knoppen van Celtis zijn bruin, 
eivormig met behaarde knopschubben.
Celtis heeft een afwisselende bladstand met enkel-
voudige bladeren. Het blad is handnervig met 
drie hoofdnerven vanuit de bladvoet. Het blad is, 
afhankelijk van de soort, lang eirond of omgekeerd 
eirond met een spitse of lang toegespitste top. De 
bladvoet is meestal scheef en afgerond tot breed 
wigvormig. De bladrand is scherp, enkel, dubbel 
of onregelmatig gezaagd in de richting van de top 
van het blad en vaak gaafrandig in de richting van 
de bladsteel. Kleur en wel of geen beharing is sterk 
afhankelijk van de soort, evenals de bladgrootte 
en de bladsteel, wel of geen steunblaadjes enz. De 
herfstkleur van alle species is goudgeel tot geel.
De boom is eenhuizig met onopvallende, meestal 
eenslachtige groenachtige bloemen, waarbij de 
mannen in bundeltjes bijeen aan de basis van de 
jonge scheuten zitten, en de vrouwelijke bloemen 
meestal alleenstaand of met twee of drie bijeen in 
de bovenste bladoksels van dezelfde twijg als de 
mannekes. De bloem is een diepe vijfdelige kelk-
bloem met vijf meeldraden tegenover de kelkbla-
den en bij tweeslachtige bloemen met twee grote 
stempels op een kort eenhokkig vruchtbeginsel.
De vruchten van Celtis zijn kogelvormige tot ronde 
besvormige steenvruchten. Het vruchtvlees is bij 
rijping zacht en zoet van smaak. De steenvrucht is 
hard, met een dikwandige en meestal gegroefde 

schaal. De rijpe vruchten blijven lang hangen 
en zijn voedsel voor vogels. Het hout van deze 
bomen is kostbaar en wordt in de VS benut voor 
allerlei zaken zoals meubels, fineerhout, speelgoed, 
gebruiksvoorwerpen, keukengerei en natuurlijk 
zwepen. Celtis is niet geheel resistent tegen iepen-
ziekte, maar de ziekte komt slechts heel beperkt 
voor. Het sap zal niet zo smaken als dat van de iep, 
dus laten de iepenspintkevers ze redelijk met rust 
– gelukkig wel.

Het sortiment
Zoals u gewend bent, stel ik u een aantal species 
voor. Deze keuze is geheel ondemocratisch door 
uw schrijver samengesteld. En zo hoort dat ook. 
Mocht u toch een onbedwingbare behoefte heb-
ben aan een specifieke plantbeschrijving, dan kunt 
u dat altijd melden en zal uw verzoek welwillend in 
overwegingen worden genomen. Na ampel beraad 
is besloten tot …

Voor nu, in alfabetische volgorde, de netelbomen:

Celtis australis
De Nederlandse naam voor deze makker is ‘oos-
terse netelboom’. De boom komt van nature 
voor in de landen rondom de Middellandse Zee, 
Noord-Afrika, West-Azië tot aan Kashmir, een deel-
staat van India. De boom is in 1796 in Engeland 
geïntroduceerd door ‘de kleine botanicus, Paulus 
de Boskabouter’. Deze makkers zijn vrijwel altijd 
onderdeel van gemengde loofhoutbossen. Er zijn 
geen zuivere Celtis-bestanden bekend.
Het worden echt heel grote bomen, tot wel 30 
meter hoog in hun optimum, meestal meerstam-
mig, met een brede ronde tot schermvormige 
kroon op een vrij korte, dikke, massieve stam. De 

Celtis australis

Binnen de systematische indeling van het 
Regnum Vegetabile – het Plantenrijk – behoort 
de familie van de Ulmaceae, de iepachtigen, 
tot de orde van de Urticales – de netelachti-
gen. Het geslacht Ulmus is verreweg de meest 
bekende vertegenwoordiger binnen deze 
familie. Andere bekende geslachten zijn de 
bovengenoemde Celtis, Planera en Zelkova. 
Geslachten die u hoogstwaarschijnlijk zelfs 
in uw ergste dromen nog niet bent tegen-
gekomen, zijn o.a. Ampelocera, Chaetachme, 
Gironniera, Hemiptelea, Lozanella, Parasponia, 
Phyllostylon en Trema. Nou, zeg eens eerlijk, 
waarde lezers, wie kent er meer dan twee 
geslachten van deze tien makkers? En er zijn 
er nog meer! Ook de geslachten Urtica, de 
brandnetel en Cannabis, de ‘Nederwiedewiet’, 
zijn verwanten binnen deze familie. Vandaag 
de dag is de familie volgens de ‘APG III-
grappenmakers’ ingedeeld in de orde van de 
Rosales, de rozenclub. Hetzelfde geldt voor de 
familie der Ulmaceae, waaruit volgens mijn 
‘vrienden’ meer dan de helft van de geslachten 
verhuisd is naar de familie Canabaceae! Zoals 
u al begrijpt is JP het daar  …..(censura Heinsii), 
gloeiende, gloeiende ….. !! en zal zoals altijd de 
enige echte indeling van de grootmeesters 
blijven hanteren.’
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SORTIMENT

stamschors is in de jeugdfase glad, grijs van kleur, 
à la Fagus, op latere leeftijd afschilferend in dunne 
onregelmatig gevormde schorsplaatjes.
De jonge, eenjarige twijgen zijn lang, dun en aan-
vankelijk behaard. Later verdwijnt de beharing, is 
de twijg glad en grijsbruin van kleur. De knoppen 
zijn klein, driehoekig op een kort knoopkussen en 
spits. De zijknoppen zijn aanliggend met drie à vier 
behaarde knopschubben.
Het blad is langwerpig ovaal tot lang eirond, 7 
tot 15 cm lang en 2 tot 5 cm breed, met een zeer 
lang toegespitste bladtop die wat gebogen is. De 
bladvoet is wigvormig, heel weinig scheef met 
een dichtbehaarde bladsteel van ca. 1,5 cm lang, 
en de plek waar de drie hoofdnerven ontspringen. 
Deze nerven en de zijnerven lopen niet door tot 
in de scherp en onregelmatig gezaagde bladrand. 
Het blad is glanzend donkergroen van kleur en 
ruw aanvoelend door stugge, korte beharing. De 
bladonderzijde is blauwgroen van kleur, en dicht, 
maar zacht behaard met witte beharing. De bloei is 
onopvallend met kleine, groene, meestal eenslach-
tige bloemetjes. De vruchten zijn zoete, donker-
rode tot bijna zwarte smakelijke steenvruchten, ca. 
1 cm in doorsnede aan een 2 cm lange, behaarde 
bladsteel.
Deze boom is vrijwel overal aan te planten en is 
zeer droogteresistent. Verder is de boom enorm 
sterk en een harde groeier. In Zuid-Europa zie je 
de boom vaak in steden aangeplant met de ver-
harding, vaak asfalt, tot tegen de boom aan; deze 
makker groeit echter gewoon door. In de jeugdfase 
is de boom niet geheel winterhard en kan er lichte 
schade aan de jonge twijgen ontstaan. De boom 
herstelt zich daar wel weer snel van, dus aanplan-
ten die species.
Er bestaat ten minste één forma van deze soort; 
dat wordt dan Celtis australis f. variegata, die wat 
witgele vlekjes op het blad heeft of wat bonte 
bladrandjes. Lang niet elk blad heeft deze bonte 
vlekjes of randjes, waardoor er een speels uiterlijk 
ontstaat. Helaas is hij weinig in cultuur, deze bonte 
makker, en dat geldt eigenlijk ook voor de soort. 
Onbekend is onbemind, zal ik maar zeggen; jam-
mer!
De boom is weinig gevoelig voor iepenziekte en 
bij aantasting niet direct ten dode opgeschreven, 
zoals het geslacht Ulmus.

Celtis koraiensis
De Nederlandse naam voor deze schoonheid is 
‘Koreaanse netelboom’. Het is een kleine tot mid-
delgrote boom tot ca. 13 meter hoog, vaak meer-
stammig of een grote struik. De boom komt van 
nature voor in Korea (‘zo, wie had dat kunnen den-
ken’), Mantsjoerije en Noord-China. De boom groeit 

daar in gemengde bossen van eiken en essen 
vaak als onderbegroeiing. De boom is in 1923 in 
Kew Gardens in Europa geïntroduceerd en daarna 
verspreid. De boom bezit een brede ronde kroon 
met sterk overhangende takken. Die morfologische 
eigenschap maakt de boom zo waardevol: een 
schitterende parkboom of beauty op een begraaf-
plaats. De schors van de boom is donkergrijs met 
prachtige grillige kurklijsten, die diepgegroefde 
structuren vormen. De twijgen zijn bruin van kleur, 
glad, beperkt behaard en snel geheel kaal. De twijg 
bezit geladderd merg en de knoppen zijn eivor-
mig, spits, bruin van kleur, met zes behaarde knop-
schubben. Naast de prachtige schors op stam en 
gesteltakken is ook het blad heel fraai. Het is breed 
ovaal tot omgekeerd eirond, groot, tot 15 cm lang 
en 8-9 cm breed, met een brede bladtop met 
toegespitste scherpe en lange tanden. Volgens uw 
schrijver lijkt het of het bovenstukje van het blad 
eraf gerukt is; zo ziet het blad eruit. De bladrand 
is aan het bovenste gedeelte van het blad scherp 
gezaagd en aan de onderzijde tot aan de wigvor-
mige voet vrijwel gaafrandig. Bijzonder, deze ver-
schillende bladranden aan één blad. Het blad is dof 
donkergroen aan de bovenzijde en lichtgroen aan 
de onderzijde, met behaarde nerven daar. Beide 
zijden van het blad voelen ruw aan. De bladsteel 
is 1 tot 2 cm lang en behaard. De bloeiwijze is als 
het geslacht en dus weinig opvallend. De vruchten 
zijn ovaalronde en gegroefde steenvruchten, dof 
oranje van kleur, 1,2 cm lang en 1 cm in doorsnede. 
Een schitterende boom, geheel winterhard hier, 
waarvan uw schrijver in Nederland slechts twee 
exemplaren kent: de door hemzelf, midden jaren 
80 van de vorige eeuw, in Hilversum aangeplante 
makkers. Wat een beauty’s!

Celtis julianae
Deze schitterende ‘netelaar’ is afkomstig uit 
Centraal-China en in 1907 daar ontdekt door de 
Duitse dendroloog en botanicus Camillo Karl 
Schneider (1876-1951), die enkele reizen door 
Centraal- en Oost-Azië maakte om bomen en strui-
ken te ontdekken. En dat lukte hem vrij aardig. De 
soortnaam julianae is vernoemd naar zijn oudste 
dochter Juliana. Het is een snelgroeiende, grote 
boom met een kaarsrechte stam, tot ca. 18-20 m in 
cultuur en boven de 30 meter in zijn optimum in 
de Chinese provincie Guizhou aan de oevers van 
de rivieren daar. De boom heeft een tamelijk losse 
piramidale kroon in zijn jeugdfase, die uiteindelijk 
schermvormig rond wordt. De zeer lange, uit-
staande en overhangende eenjarige twijgen met 
variabele bladeren, dofgroen aan de bovenzijde 
en oranjegeel aan de onderzijde, geven de boom 
zowel een chic als elegant uiterlijk. De bladeren 

zijn elliptisch tot omgekeerd eirond, 8 tot 13 cm 
lang en 8 cm breed met een toegespitste top.
De bloeiwijze is zoals bij alle species van de Celtis-
clan onopvallend en de vruchten kleuren van 
oranje tot purperrood met een zoete schil om 
de gegroefde steenvrucht. De boom verdraagt 
luchtverontreiniging en droogte zeer goed. Het is 
een sterke boom en krachtige groeier, die helaas 
slechts bij enkele kwekers in cultuur is.

Celtis occidentalis
De Nederlandse naam ‘zwepenboom’ dankt de 
boom aan het feit dat met name in de zuidooste-
lijke staten van de VS struikachtige bomen geknot 
werden en worden, waardoor er zeer lange, dunne, 
eenjarige onvertakte takken ontstaan die zeer 
buigzaam zijn en als zweepstok gebruikt werden 
om paarden en ander vee mee te drijven. In dure 
paardenzwepen van dit moment zit binnenin het 
vlechtwerk van leer nog heel vaak een dunne 
twijg van deze zwepenboom. Het natuurlijk ver-
spreidingsgebied van deze schitterende en goed 
toepasbare boom bevindt zich in de oostelijke 
en centrale staten van Noord-Amerika. Daar wor-
den de bomen tussen 10 en 15 meter hoog. In 
het optimum, het Mississippi-bassin, worden de 
bomen wel ruim 25 meter hoog. Door het enorm 
grote verspreidingsgebied komen er nogal wat 
verschijningsvormen, bladvormen en vruchtkleu-
ren voor. In cultuur in Europa wordt hij tot 12-13 
meter hoog, met een breed ronde kroon met sterk 

Celtis occidentalis jonge boom.
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overhangende takken en twijgen. In de natuur 
vertakt de stam snel, maar er is ook een prima 
hoogstamstraatboom van te kweken. De schors op 
de stam en de gesteltakken is grijs van kleur, met 
diepgevoorde, onregelmatige, dikke grillige en 
wrattige kurklijsten. De zigzaggende twijgen zijn, 
net als bij de iep, bruin van kleur, eerst behaard 
en later kaal, dun, lang en slank, vandaar dat ze 
zo goed toepasbaar zijn als zweep. De eindknop 
ontbreekt vaak en de zijknoppen zijn vaak groot, 
driehoekig van vorm; een afbuigende top van 
de twijg hoort erbij en de knoppen hebben vier 
knopschubben. Het blad is breed eivormig tot 
langwerpig eivormig, 6 tot 12 cm lang en 3 tot 7 
cm breed met een lang toegespitste bladtop. De 
bladvoet is scheef hartvormig. De bladrand is in 
het onderste deel gaafrandig en in het bovenste 
gedeelte juist scherp gezaagd en of grog gezaagd, 
met enkele bladtanden. Het bladoppervlak is aan 
de bovenzijde glanzend groen en ruwig voor het 
gevoel. De onderzijde van het blad is dofgroen en 
op de nerven zit een lichte donsachtige beharing. 
De bladsteel is 0,7 tot 2 cm lang en behaard. De 
herfstkleur is opvallend goudgeel. De bloei is vanaf 
half april tot half mei, voor of tijdens de bladontlui-
king. De tweeslachtige bloemetjes hebben elk vijf 
meeldraden en de twee grote stempels staan op 
een klein en puntig vruchtbeginsel. De vruchten 
zijn besvruchten met daarin een steenvrucht met 
gegroefde ribben, eerst oranje van kleur, later pur-
perrood tot bijna zwart aan toe.
Er zijn meerdere cv’s van deze makker voorhanden, 
maar ik stel er slechts een aan u voor:

Celtis occidentalis ‘Prairie Pride’
Deze Amerikaanse selectie uit de staat Illinois is 
in 1975 geselecteerd door bosbouwers, die naast 
gebruikshout ook bomen met een sterke schaduw-
werking zochten. De boom wordt ca. 15 meter 
hoog en ook breed, met een breed opgaande 
eivormige en compacte kroon. De boom heeft 
een sterk ontwikkelde doorgaande spil, de zoge-
naamde central leader. Het blad is glanzend diep-
groen, zelfs wat leerachtig, qua formaat en vorm 
als de soort, met ook een schitterende goudgele 
herfstkleur. De schors, twijgen, bloemen en vruch-
ten als de soort, maar deze makker groeit sneller 
en mooier en vormt een zeer fraaie en evenwichtig 
opgebouwde kroon. De boom verdraagt luchtver-
vuiling en verharding en is ook droogteresistent. 
In Amerika wordt deze boom veelvuldig als straat- 
en laanboom toegepast vanwege de opgaande 
kroonvorm. 

Celtis sinensis
De Chinese netelboom komt van nature voor in 

grote delen van China, en verder in Japan op een 
aantal eilanden en in Korea. De boom is sinds 
1892 in cultuur in Europa. Het is een middelgrote 
boom, tot 18-20 meter hoog (hier dus weer minus 
25%), met een brede ronde kroon. De takken en 
twijgen van deze boom zijn overhangend in grote 
en kleinere bogen. De kroonopbouw is bijzon-
der fraai en mag zelfs kunstig genoemd worden. 
De stamschors is grijs van kleur en glad, ook op 
oudere leeftijd. De twijgen zijn dun en slank, lang 
en grijzig bruin, tot later roodbruin. Eerst zijn de 
twijgen met haren bezet, later kaal, waardoor de 
vele kleine, wittige lenticellen zichtbaar worden. 
De knoppen zijn bruin van kleur, klein met behaar-
de knopschubben. De bloeiwijze is zoals bij al die 
makkers weinig opvallend.
Het blad is variabel van grootte en vorm, 6 tot 10 
cm lang en 3 tot 6 cm breed, ovaal tot eivormig 
elliptisch van vorm met een korte toegespitste 
bladtop. De bladrand is onregelmatig en stomp 
gezaagd en aan de onderzijde in de richting van 
de bladsteel gaafrandig. De bovenzijde van het 
blad is dof donkergroen, leerachtig en dik, kaal 
en ruw. De onderzijde is lichtergroen, eerst zacht 
geelbruin behaard, daarna kaal en met drie hoofd-
nerven, handvormig netnervig. De vruchten zijn 
breed elliptische steenvruchten met gegroefde en 
geribde nootjes in een donkeroranje tot roodbruin 
zoet vruchtje.

De tweede makker uit deze familie die staat te 
trappelen om het podium te betreden, is het – 
voor de meesten onder u onbekende – geslacht 
Planera.

Planera aquatica
De Nederlandse naam is ‘wateriep’. Het natuurlijk 
verspreidingsgebied ligt in de zuidoostelijke staten 
van Noord-Amerika, langs de kust en langs het 
zuidelijke gedeelte van de oevers van grote rivier 
daar, de Mississippi. Zoals de naam al aangeeft, 
groeit deze boom in de natte gebieden, de moe-
rassen daar, met o.a. Taxodium distichum en andere 
waterminnende bomen en struiken.
De boom wordt ca. 12 meter hoog en draagt een 
brede ronde kroon. De stam is eerst bruingrijs, 
glad, op latere leeftijd bruinrood of grijsbruin, met 
sterk afschilferde schorsplaten die eerst opkrullen 
en later afvallen.
De twijgen zijn roodbruin en behaard en het blad 
is ovaal tot smal eivormig, 3 tot 7 cm lang, met een 
wat toegespitste top en een onregelmatig gezaag-
de bladrand. De bladvoet is enigszins scheef afge-
rond tot rond van vorm. Het blad is aan de boven-
zijde matglanzend middelgroen, aan de onderzijde 
lichtergroen en behaard langs de nerven. De 

vrucht is een steenvrucht met een sappig en zoet 
omhulsel. De boom is voor de meeste beheerders 
en boomkwekers een grote onbekende. Wel eens 
van gehoord, misschien, maar niet in de collectie. 
Planera schijnt wat gevoelig te zijn voor iepen-
ziekte, maar de boom gaat bij aantasting niet 
direct dood. De grote en ook nog eens schitterend 
mooie boom bij de entree van Arboretum Poort-
Bulten, die jarenlang als de grootste Planera van de 
lage landen te boek stond, de boom in Arboretum 
De Nieuwe Ooster en de boom in Arboretum 
Trompenburg blijken geen Planera’s te zijn, maar 
een nog onbekende species van Ulmus; of mogelijk 
zelfs onderling ook nog verschillend. ‘Helaas maar 
waar, een wat triest slot aan een mooie boom. 
Blijft staan dat het prachtig mooie species zijn en 
blijven, Amen’ 

Het laatste geslacht dat het podium bestijgt, 
geniet meer bekendheid en draagt de naam:

Zelkova 
De Nederlandse naam voor dit geslacht is ‘schijn-
iep’, vanwege de gelijkenis met neef Ulmus. Het 
geslacht kent zeven soorten, waarvan slechts twee 
species in Europa, één op het eiland Sicilië, Zelkova 
sicula, en één makker op Kreta, Zelkova abelicea, 
en verder één in de Kaukasus, Zelkova carpinifolia. 
De andere soorten komen voor in China, Korea en 
Japan en één species op Taiwan, Zelkova serrata 
var. tarokoensis. Daarnaast kent het geslacht nog 
één hybride-soort en elf cv’s. 

Celtis sinensis stam en kroon.
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Kenmerken
Zelkova is een geslacht met grote tot zeer grote, 
bladverliezende bomen of meerstammige struiken, 
al naar gelang de soort. De species tonen nogal 
wat gelijkenis met neef Ulmus, maar er zijn ook 
grote verschillen. Weet u wat? Zoek de verschillen 
zelf maar eens op, dan blijft het beter hangen in 
het geheugen. Zelkova is minimaal vatbaar voor 
iepenziekte, of, zoals dat officieel heet, ‘niet vol-
ledig resistent’. De schors van Zelkova is glad, op 
latere leeftijd met afschilferende schorsplaatjes, 
op een vrij korte en dikke stam, waar een aantal 
gesteltakken de uiteindelijke breed ronde tot 

schermvormige kroon zullen dragen. De twijgen 
zijn lang en dun en in een plat vlak vertakkend. Het 
merg is rond en afhankelijk van de soort is de kleur 
groen, wit of bruin. De knoppen zijn klein, meestal 
twee naast elkaar, bruin van kleur en spits tot spits 
eirond van vorm. Er is geen eindknop aanwezig. 
Het blad is enkelvoudig met een afwisselende 
bladstand, met een kort steeltje. De bladvoet is 
scheef eirond tot meer lancetvormig, met een 
gezaagde bladrand met scherpe genaalde tanden. 
De bladvoet is niet scheef, maar afgerond tot vaak 
hartvormig. De bloei is weinig opvallend, eenhui-
zig met eenslachtige bloemen. U weet het wel, hè, 
aparte manlijke en vrouwelijke bloemen aan één 
individu; de manlijke bloemen in okselstandige 
bundels aan de basis van de eenjarige twijgen, de 
dames alleenstaand of een paar bijeen in de blad-
oksels boven de mannen. De vruchten zijn scheef 
eivormige, besachtige steenvruchten, niet gevleu-
geld en rijpend van groen via bruin naar zwart. Net 
als de bloemen zijn de vruchten niet echt imposant 
en indrukwekkend.

Het sortiment
Zoals gebruikelijk zal ondergetekende een aantal 
schijniepen verder aan u voorgestellen, en de 
eerste is:

Zelkova carpinifolia 
Deze schijniep met blad gelijkend op dat van 
een haagbeuk, heeft als Nederlandse naam 
‘Kaukasische schijniep’. Voor de diehards onder u 
die graag meer diepgang wensen: in het Duits is 
dat ‘Kaukasische Zelkove’, in het Engels ‘Caucasian 

elm’, in het Frans ‘olme de Caucase’ en in het 
Mandarijn-Chinees              . 
Wat ben ik toch dol op die plantennamen in de lands-
taal!   
Het wordt in ieder geval een grote tot zeer grote 
boom, vaak meerstammig tot wel 30 meter hoog 
en hier in cultuur als hoogstam tot ca. 20 meter, 
met een opgaande, breed ovale tot ronde vaas-
vormige kroon. De stamschors is grijsbruin, eerst 
glad, op latere leeftijd in onregelmatige schors-
plaatjes loslatend, waardoor de oranjekleurige 
onderbast zichtbaar wordt. De jonge twijgen zijn 
olijfgroen, eerst dicht en donzig behaard, later 
kaal en verkleurend naar glanzend bruin met vele 
kleine opliggende lenticellen. De knoppen zijn 
klein, bruin met gewimperde knopschubben, vaak 
met twee knoppen boven elkaar. Het blad is ietwat 
scheef, lang ovaal tot eirond van vorm, 4 tot 9 cm 
lang en 2 tot 4 cm breed, met een spitse bladtop 
en een diepgroene kleur en ruw behaard. De 
onderzijde van het blad is grijsgroen van kleur en 
zacht behaard, vooral op de nerven. De bladsteel 
is tot 4 mm lang en wit behaard. De herfstkleur is 
bruingeel. De bloeiwijze is onopvallend en gelijk 
aan het geslacht. De vruchten zijn klein, bruinrood 
van kleur en scheef, met een uitstekende naad 
rondom en licht behaard. 

Zelkova serrata
Het natuurlijk verspreidingsgebied van Zelkova ser-
rata ligt in Japan, Korea, Centraal- en Oost-China. 
De boom is door de grote botanicus, officier, arts, 
verzamelaar en ontdekkingsreiziger Philipp Franz 
von Siebold (1796-1866) in Nederland in de Leidse 

Zelkova carpinifolia

Zelkova carpinifolia stam.

Zelkova serrata 'Fastigiata' volwassen.
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Hortus geïntroduceerd. Met name in Japan komen 
heel grote makkers voor, tot wel 35 meter hoog. 
In cultuur blijven de bomen beduidend kleiner, 
tot ca. 20 meter hoog met in de jeugdfase een 
brede, vaasvormige of schermvormige kroon, die 
op oudere leeftijd afrondt. Van nature vertakt de 
boom snel op een korte, stevige stam met meer-
dere zware gesteltakken; de daaraan groeiende 
onderste takken zijn wat doorhangend, de tak-
ken daarboven vrijwel horizontaal afstaand en de 
bovenste takken in de kroon schuin opgaand. De 
kroon is dicht vertakt met de daarbij behorende 
twijgen. De stamschors is grauwgrijs en glad met 
oranjeroze lenticellen, later in kleine platte schors-
plaatjes afschilferend, waardoor de oranjebruine 
bast vlekkerig zichtbaar wordt. De twijgen zijn 
dun en roodbruin, later grijsbruin van kleur met 
kleine opliggende lenticellen. De langloten aan de 
top zijn overhangend. De knoppen zijn afstaand, 
rond tot eivormig en bruin van kleur, vaak met zijn 
tweeën bij elkaar. Het blad van deze makker is lang 
eivormig tot lancetvormig, 5 tot 10 cm lang en 
aan de langloten wel tot 12 cm lang en 3 tot 6 cm 
breed. De bladtop is lang toegespitst met een iets 
scheve bladvoet, die afgerond tot zwak hartvormig 
is. De bladrand is, zoals de soortnaam al aangeeft, 
serrata = gezaagd, in dit geval scherp gezaagd met 
enkelvoudige en toegespitste tanden. Het blad 
heeft 10 tot 17 paar nerven; het bladoppervlak is 
donkergroen en verkleurt in de herfst schitterend 
naar bronsrood, rood en oranjegeel. Zelkova is 
éénhuizig en heeft éénslachtige onopvallende 
bloempjes, die in april-mei tegelijk met de blad-
ontwikkeling bloeien. De boom is zoals gezegd 
verwant aan de iep, maar verschilt hiervan onder 
andere doordat de bloemen bij Zelkova eenslachtig 
zijn en bij Ulmus tweeslachtig. Verder heeft Zelkova 
boonvormige steenvruchten, terwijl Ulmus de 
bekende dubbeltjes heeft, een nootvruchtje in een 
ronde vruchtvleugel. 
Nu doet uw schrijver het toch weer, hè; in zijn kinder-
lijk enthousiasme schrijft hij toch enkele verschillen 
tussen deze makker en neef Ulmus. Tja, ik zal er verder 
het zwijgen maar toe doen!
Zelkova serrata kent een tiental cv’s; de belangrijk-
ste zijn: 

Zelkova serrata ‘Flekova’
Deze cv is beter bekend onder zijn handelsnaam 
GREEN VASE. Deze makker is een Amerikaanse 
selectie uit 1983, die in cultuur ca. 15 -18 meter 
hoog en dan ca. 12 meter breed wordt, met een 
breed vaasvormige tot op oudere leeftijd een wat 
ovaalronde kroon. De boom heeft sterk opgaande 
takken, waardoor hij wat smaller blijft dan de soort 
en beter bruikbaar is als straat- en laanboom in 

bredere profielen. Verder zijn de morfologische 
kenmerken en andere eigenschappen als van de 
soort. 

Zelkova serrata ‘Village Green’ 
Ook weer een Amerikaanse selectie, die aanvanke-
lijk sneller groeit dan de soort, maar later in groei-
snelheid afneemt. De kroon van 'Village Green' 
blijft dan ook lager en smaller dan bij de soort. 
De boom wordt ca.10 tot 12 meter hoog, bij een 
breedte van 5 tot 6 meter. 'Village Green' is net als 
alle andere serrata’s ongevoelig voor iepenziekte. 
Vanwege de langzamere groei en smallere kroon 
is deze cultivar beter dan de soort geschikt voor 
lanen en straten, ook de wat smallere en kleine 
profielen.

Zelkova serrata ‘Fastigiata’
Een middelgrote boom, tot ca. 12 meter hoogte, 
met een opgaande en zelfs wat zuilvormige kroon. 
Ook op latere leeftijd behoudt de boom deze 
kroonvorm, waardoor hij prima geschikt is voor 
toepassing als straat- en laanboom. Bijzonder is dat 
deze ‘Fastigiata’ al heel lang bekend is, vanaf begin 
jaren 60 van de vorige eeuw, en dat herkomst 
en vinder van deze prachtige boom onbekend 
zijn. De stamschors is grijs van kleur en glad met 
daarna het afschilferende effect. De twijgen zijn 
bruingrijs, later meer roodbruin van kleur en dan 
ook kaal. Het eivormige blad is langwerpig en vrij 
groot, tot wel 13 cm, aan de eenjarige twijgen, 
mooi middelgroen van kleur en lichter aan de 
onderzijde. De herfstkleur is mooi bronskleurig 
rood. De bloei is onopvallend en wordt gevolgd 
door de kleine boonvormige vruchtjes. Een prima 
boom, die helaas nog altijd weinig in cultuur is op 
de Nederlandse boomkwekerijen. De boom heeft 
weinig tot geen vatbaarheid voor iepenziekte.

Zelkova x ‘Verschaffeltii’
Een heel bijzondere Zelkova, die al veel hoofd-
brekens heeft opgeleverd. De boom is vanuit het 
areaal van Zelkova carpinifolia in het Kaukasus-
gebied in 1886 in Kew Gardens geïntroduceerd als 
zijnde Zelkova x verschaffeltii. Volgens onderzoek 
van de Amerikaan dr. Frank Santemour in 1983 
moet het als een natuurlijke hybride beschouwd 
worden, met als kruisouders Zelkova carpinifolia 
x Zelkova serrata. De naam Zelkova x carpinifolia 
‘Verschaffeltii’ wordt daarbij aangehouden. 
Fout dus, want de andere kruisouder wordt hierbij 
‘verdonkeremaand’ en dat is niet correct. Het ware 
beter en vooral correcter geweest als de naam van 
deze species als Zelkova x verschaffeltii vastgelegd 
was, gelijkvormig aan Platanus x hispanica.
Dat krijg je dus met al die verschillende taxonomi-

sche inzichten, DNA-profielen, chromosomentel-
lingen en eigengereide indelingen, anders dan de 
systematische indeling van de grootmeester.
Deze Zelkova is een kleine boom, maximaal onge-
veer 10 meter hoog, met een breed spreidende 
schermvormige of vaasvormige kroon. In cultuur 
wordt de boom als een hoogstam opgekweekt, 
tegenwoordig weer als meerstammige grote struik.  
De boom toont veel gelijkenis met papa carpinifo-
lia, maar is in alles kleiner en de takstand is minder 
opgaand. De stamschors is als bij de vader; de twij-
gen zijn zeer dun en slank, eerst licht behaard en 
later glanzend bruin en kaal. De knoppen zijn klein 
eivormig en spits, vaak in paren langs de twijgen. 
Het blad is scheef eirond tot elliptisch, 4 tot 6 cm 
lang en half zo breed, met zes tot negen driehoe-
kige grove tanden langs de bladrand, waarbij het 
aantal tanden niet gelijk is aan beide bladzijden. 
Tussen de tanden in is het diep ingesneden met 
zes tot acht nervenparen. Het blad is donkergroen 
van kleur en ruw behaard aan de bovenzijde, aan 
de onderzijde lichter van kleur en zachter behaard. 
De herfstkleur is bronskleurig rood tot oranjerood 
met paarse nuances. Bloemen en vruchten als bij 
papa carpinifolia.

Afsluitend
De geslachten van deze familie der Ulmaceaeën 
worden, mogelijk met uitzondering van het 
geslacht Ulmus, veel te weinig toegepast in de 
Nederlandse openbare ruimte. Daardoor worden 
de species ook in zeer beperkte aantallen en ver-
schillende soorten en cv’s opgekweekt. Begrijpelijk, 
want een boomkweker stopt zijn ziel en zaligheid 
niet in een boom die op de stookhoop eindigt van-
wege onverkoopbaarheid door onbekendheid bij 
de eindgebruiker. En dat is jammer, heel jammer, 
want het zijn prima bomen die een grote toepas-
baarheid hebben om aangeplant te worden.
Dus, dames en heren boombeheerders: u bent aan 
zet!

Groet van

DGA Mauritz Adviseurs & Taxateurs BV.

Be social 
Scan of ga naar:  

www.boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-5355
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Ook in deze uitgave van Boomzorg staat weer een forse opsomming van groene projecten met daarin aandacht voor bomen in de openbare ruimte. Uw 

project in een uitgave van Boomzorg? Stuur een mail naar project@nwst.nl  en u krijgt alle informatie doorgestuurd.

Niks boven bomen!

AAnleg BOOmweide in nieUwBOUwwijk lOverBOSch in ASten

Te midden van de nieuwbouwwijk Loverbosch in Asten wordt momenteel een 
bijna 1 hectare grote boomweide aangelegd. Het ontwerp is gemaakt door 
een van de buurtbewoners. Op deze boomweide is centraal een monumentale 
boom herplant. Daarnaast zijn er nog 70 nieuwe andere bomen aangeplant 
incl. verschillende hoogstam fruitbomen. Het fruit is voor de buurtbewoners. 
Op de boomweide worden samen met de bewoners nog natuurlijke speel-
toestellen gerealiseerd en is eveneens ruimte gerealiseerd om in de toekomst 
een hondenvoorziening te realiseren. Er zijn lichte glooiingen in het terrein 
aangebracht zodat als vanzelf verschillende grasvegetaties ontstaan rondom is 
de weide ingezaaid met een bloemenmengsel. Sinds de aanleg van de boom-
weide is de interesse in kavels in de nieuwbouwwijk flink gestegen. 

Aanneemsom: ca. €80.000,-
Opdrachtgever: Gemeente Asten
contactpersoon opdrachtgever: Jelle Peters
contactgegevens opdrachtgever: Jh.peters@asten.nl; 0493-671212

Architect: Groenwens in samenspraak met de Gemeente Asten
contactpersoon architect: Rens Fritsen
contactgegevens architect: http://groenwens.nl/

Aannemer: Gemeente Asten in eigen directie met o.a. Herman Vaessen 
uit Maasbree (aanleg groen), Proludic speeltoestellen (leveren en plaatsen 
speeltoestellen), v Vijfeijken aannemingsbedrijf (grondwerk), Van den Berk 
Boomkwekerijen (leveren bomen) en Cruydt Hoeck wildebloemenzaden 
(leveren bloemenmengsels).
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AAnplAnt BOmen rOndwegwAl te hOUten

De doorgaande Rondweg in Houten was ruim tien jaar geleden omzoomd door een wal 
met een dubbele rij kastanjes. De 3000 bomen vormden de overgang van het landelijke 
gebied naar de stad, zorgden voor de wegbegeleiding en vleermuizen gebruikten ze als 
vliegroute. Tot in 2002 de kastanjebloedingsziekte werd geconstateerd. De bomen moesten 
worden weggehaald. Nu zijn er nog 700 kastanjebomen over. Door de ziekte zijn het risico-
bomen geworden. Het ziet ernaar uit dat ze de komende twee jaar moeten worden gekapt. 
Intussen is de herplant van een nieuwe dubbele bomenrij op de Rondwegwal in volle gang. 
In de eerste fase werkte de gemeente samen met Rijkswaterstaat. Inmiddels hebben de 
gemeente en een lokale aannemer met de grootst mogelijke zorg en betrokkenheid 700 
nieuwe bomen neergezet. Deze zijn geselecteerd op duurzaamheid, ziektegevoeligheid 
en biodiversiteit. Om de nieuwe bomen te laten groeien zijn de groeiplaatsen doorgespit. 
Waar nodig, is grondverbetering uitgevoerd. De bomen zijn bovengronds verankerd met 
twee palen met een gietrand ertussen om in de eerste jaren van het groeiseizoen vol-
doende watervoorziening te garanderen. Er is gekozen voor verschillende soorten bomen. 
Dat is goed voor de risicospreiding en het voorkomen van verspreiding van ziekten. Én zo 
ontstaat een aansprekend en afwisselend beeld met voor de inwoners en bezoekers van 
Houten een intensere natuurbeleving. 

Aanneemsom: fase 1 € 98.000,-
Opdrachtgever:  Gemeente Houten
contactpersoon opdrachtgever:  H. Blitterswijk
contactgegevens opdrachtgever: Onderdoor 25, Houten. 
E-mail: gemeentehuis@houten.nl
leverancier Bomen: Boomkwekerij Ebben en Van de Berk

PROJECTEN

OnderhOUd en inSpectie 
BOmenBeStAnd lAndgOed 
OckenBUrgh in den hAAg 

In opdracht van de dienst Stadsbeheer van de 
gemeente Den Haag heeft Treevision in het 
kader van Project Groenherstel onderhoud- 
en inspectiewerkzaamheden uitgevoerd bij 
een groot deel van het bomenbestand op 
Landgoed Ockenburgh in Den Haag. De werk-
zaamheden zijn uitgevoerd in samenwerking 
met firma Flier Boomverzorging. Naast het 
snoeien van de bomen langs de oprijlaan, de 
verschillende wandelpaden en op enkele ove-

rige locaties zijn er uiteindelijk ruim 200 bomen nader geïnspecteerd. 13 van deze bomen zijn, al dan niet met 
inzet van geavanceerde meetapparatuur, nader onderzocht. De inspectie- en onderzoekresultaten zijn schrif-
telijk aan de opdrachtgever gerapporteerd. Daar waar in het kader van de openbare veiligheid noodzakelijk 
geacht zijn passende beheermaatregelen genomen. Naast het verwijderen van enkele dode en/of ernstig aan-
getaste bomen, betrof dit het verwijderen van grof dood hout en/of het uitvoeren van gerichte snoei. Bij een 
drietal forse beeldbepalende beuken zijn daarnaast één of meerdere kroonverankeringen aangebracht.

Aanneemsom: € 32.660,00
Opdrachtgever: Gemeente Den Haag, dienst Stadsbeheer, afdeling Opdrachtgeving
contactpersoon opdrachtgever: Dhr. ing. R. (Ronald) Baijens (Ingenieursbureau Den Haag)
Aannemer: Treevision boomtechnisch ingenieursbureau
contactpersoon aannemer: Dhr. ing. T. (Tjeerd) Visser
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OprUimen OmgewAAide BeUk Op BegrAAfplAAtS in 
AA & hUnze

De boom heeft tijdens zijn val meerdere graven zwaar bescha-
digd en ligt tussen nog gave graven. Deze moeten tijdens het 
verwijderen van de boom wel intact blijven. De begraafplaats 
is bepekt toegankelijk, de breedte van het toegangshek en de 
scherpe bochten laten geen groot materieel toe. Daarom is 
gewerkt met onze  compacte roterende verreiker in combinatie 
met kunststof rijplaten. Het tak- en stamhout is op te contro-
leren stukken afgekort en dit is tussen de graven uit getild en 
verder verwerkt en afgevoerd. 

Opdrachtgever: Gemeente Aa & Hunze 
contactpersoon opdrachtgever: Mevrouw J. Knol
contactgegevens opdrachtgever: 0592267859

Aannemer: Brand Boomverzorging
contactpersoon aannemer: G. Brand
contactgegevens aannemer: 0528231344

herAAnleg kASteeltUin heemStede, 
hOUten

Kasteel Heemstede, ten westen van Houten, was 
een prachtig voorbeeld van een kasteel met een 
Fransclassicistische parktuin. In haar glorietijd was 
de groots aangelegde tuin beroemd en behoorde 
tot een van de hoogtepunten uit de Nederlandse 
tuinkunst. De grootse aanleg van de tuin van kas-
teel Heemstede heeft zich tussen 1680 en 1695 
voltrokken binnen de bestaande verkavelingpa-
tronen. Kenmerkend voor de Fransclassicistische 
tuin van kasteel Heemstede is de symmetrische, 
gespiegelde aanleg met een zichtlaan als mid-
denas. Na een verwoestende brand en het verval 
van de tuin is het ensemble verloren gegaan, op 
wat restanten van muren na. Inmiddels is het 
kasteel herbouwd en een klein deel van de kas-
teeltuin op de huisplaats opnieuw aangelegd. Een 
nazaat van de voorlaatste particuliere eigenaar 
heeft de gronden waarop de tuin lag aangekocht 
en inmiddels is onder regie van Landplan ook 
het ontbrekende, ruim 20ha grote missende deel 
van de tuin weer in contourlijnen teruggebracht. 
Waterlopen en kavelgrenzen zijn opnieuw aange-
legd en de contourbeplanting van ruim 250 eiken 
is weer aangeplant. De gemeente Houten en de 
Provincie Utrecht leverden een financiële bijdrage 
voor het herstel.

Opdrachtgever: Particulier
Advies en begeleiding: bureau Landplan, Driebergen
contactpersoon: Arjan Rosseel
Aannemer: aanplant 250 grote eiken door Boomtotaalzorg, Grondwerk Co Bos
contactpersoon: W. de Kruif
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herinrichting vAn de OpenBAre rUimte centrUm mill

Voor het centrum van het dorp Mill heeft Houtman en Sander samen met de geselecteerde 
architecten het stedenbouwkundig masterplan uitgewerkt tot een stedenbouwkundig ontwerp. 
Bovendien is een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de openbare ruimte. Hierbij vormt 
een nieuw cultureel centrum het kloppende hart van het dorp. Tussen dit centrum en de kerk 
ligt een natuurstenen plein met vlakken, trappen, hellingbanen en enkele grote bomen. Het 
Marktplein wordt vergroot en voorzien van nieuwe wanden en pleininrichting. Dit maakt het 
plein geschikt voor zowel parkeren als evenementen Uitvoering 2015-2016). De Stationsstraat en 
de Kerkstraat vormen de centrale as door het dorp. Door de bloklindes te vervangen door grote 
iepen is deze laan in oude luister hersteld. Bovendien is de hele straat opnieuw ingericht. 

Aanneemsom: € 479.000 exclusief BTW
naam opdrachtgever: Gemeente Mill en St. Hubert
contactpersoon opdrachtgever: dhr. Jos Ceelen

contactgegevens opdrachtgever: Gemeente 
Mill en St. Hubert
Afdeling Openbare Werken, 0485 - 460 300, jos.
ceelen@cgm.nl
naam architect: HOUTMAN+SANDER land-
schapsarchitectuur B.V.
contactpersoon architect: Andre Houtman
Aannemer: Nooijen weg- en waterbouw 

verplAnten vAn tien linden in nieUwpOOrt

In de gemeente Molenwaard zijn tien vanaf de vestingwal van de vesting Nieuwpoort naar 
een nieuwbouwlocatie verplant. Om de verplanting te realiseren moest voorafgaand aan de 
verplanting een tijdelijke af- en toerit gemaakt te worden vanaf de vestingwal, t.b.v. de verplan-
tingsmachine. De tien linden zijn een jaar geleden voorbereid. Hierbij is de kluitgrootte bepaald, 
rond gegraven en is aan de kluitrand een speciale mix van uitkomende grond en voedingstoffen 
aangebracht om aan de kluitrand veel jonge wortels te laten groenen. Dit verhoogt het beter 
aanslaan en doorgroei van de bomen.

Aanneemsom: 16.000,-
Opdrachtgever: gemeente Molenwaard
contactpersoon opdrachtgever: R. de Jong
contactgegevens opdrachtgever: Postbus 5 2970 AA Bleskensgraaf
Aannemer: BOOMTOTAALZORG BV
contactpersoon aannemer: H. van Scherpenzeel
contactgegevens aannemer: Overeind 42A Schalkwijk. www.boomtotaalzorg.nl
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Bomen maken onze stedelijke omgeving leefbaar. Een gezonde groene infrastructuur in de stad is 
daarom onmisbaar. GreenMax is gespecialiseerd in duurzame innovatieve producten voor de inrichting 

van de plantplaats boven en ondergronds, zodat groen en infrastructuur samengaan.

Duurzaam groen begint met een goede basisinrichting van het plantvak

connecting green and infrastructure

www.greenmax.eu
GreenMax | Tel +31(0)413-294447 | info@greenmax.eu 
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6732 GS  Harskamp 

 0318 479 166  
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renOvAtie BOSpArk rUSt- en vreUgdelAAn wASSenAAr

Het bospark aan de Rust- en Vreugdlaan 2 in Wassenaar bestaat 
uit een monumentaal pand en een landgoed. Door de jaren heen 
is het pand verwaarloosd, net als het landschappelijke gebied 
eromheen. De Muntendamsche Investerings Maatschappij brengt 
daar verandering in door het pand en het landgoed op te knap-
pen. Een landschapsarchitect heeft daarvoor een plan opgesteld. 
Aan AH Vrij de taak om het landschap zoveel mogelijk terug te 
brengen in de oorspronkelijke staat, zodat de geologische, biolo-
gische en cultuurhistorische elementen samen weer één geheel 
vormen.  In januari 2015 begon AH Vrij met de werkzaamheden. 
Het landgoed was op dat moment verwilderd.  Het idee van de 
landschapsarchitect was dan ook om het landgoed zoveel moge-
lijk in de oorspronkelijke staat terug te brengen. Dus meer eiken 
erin en beuken er deels uit, zodat er geen monocultuur meer zou 
zijn. De kapvergunningen daarvoor zijn aangevraagd. In afwach-
ting van kapvergunningen startte AH Vrij alvast met het verwijde-
ren van de ongewenste beplanting, opschot en dood hout. Verder 
voerden we snoeiwerkzaamheden uit aan de buitenranden. 

naam opdrachtgever: Muntendamsche Investerings 
Maatschappij
contactpersoon opdrachtgever: De heer Van de Putte 
Aannemer: AH Vrij
contactpersoon en –gegevens aannemer: Rick Vrij, 
Projectleider AH Vrij

lAAnverjOnging  BeUkenlAAn in BlOemendAAlSe BOS

Naar aanleiding van een door derden uitgevoerd onderzoek en advies, zijn de aftakelende 
beuken vervangen door jonge beuken. De oude beuken vormden in toenemende mate risico 
voor de gebruikers van de Beukenlaan. In overleg tussen de gemeente Bloemendaal en een 
klankbordgroep van betrokken burgers is besloten een deel van de beuken te vervangen door 
jonge beuken. De werkzaamheden bestonden uit het in kort tijdsbestek vellen van de oude 
beuken, stobben uitfrezen, inrichten van de plantplaatsen en het planten van de jonge beuken. 

Aanneemsom: ca. € 16.000,-

Be social 
Scan of ga naar:  

www.boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-5356
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Essentaksterfte is natuurlijk een boomziekte met een heel ander karakter dan dat van iepenziekte. Toch zijn er ook een paar opvallende overeen-

komsten die belangrijk zijn om de ziekte te begrijpen. Net als iepenziekte komt essentaksterfte uit Azië en net als iepenziekte is de ziekte door 

menselijk ingrijpen naar Europa gebracht: iepenziekte in de vorm van emballagehout tijdens de Eerste Wereldoorlog en essentaksterfte waarschijnlijk 

door de import van Aziatische iepen in de Baltische republieken of Europees Rusland. 

Auteur: Hein van Iersel 

Misschien bestaan in Azië 
nog veel ergere varianten 
van essentaksterfte
Onderzoekster Iben Margrete Thomsen deelt op Boominnovatiedag laatste 
inzichten over ziekte
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Verder is essentaksterfte natuurlijk op alle fronten 
een totaal andere boomziekte dan iepenziekte. 
Iepenziekte wordt overgebracht door een schim-
mel die door de iepenspintkever wordt verspreid, 
en veroorzaakt, als de boom er gevoelig voor is, 
een heel snelle dood van de gastheerboom. Ook 
bij essentaksterfte is een schimmel de boosdoe-
ner. Deze schimmel kan, geholpen door andere 
ziekteverwekkers als honingzwam, leiden tot het 
afsterven van de aangetaste boom, maar in de 
praktijk blijken daar vele jaren overheen te gaan. 
En het is zelfs mogelijk dat, als het ziekteverwek-
kende schimmeltje op een succesvolle manier uit 
de omgeving wordt verwijderd, de boom herstelt. 
De schimmel voor de volle honderd procent uit-
bannen is in de praktijk echter schier onmogelijk. 
De ziekteverwekkende schimmel wordt via de 
lucht verspreid en kan eigenlijk niet worden tegen-
gehouden. Bij iepenziekte kan dat natuurlijk wel. 
Het is gebleken dat je door een goed systeem van 
monitoring de aantasting met iepenziekte onder 
de één procent kunt brengen. 

Volgens onderzoeker Iben Margrete Thomsen van 
de Universiteit van Kopenhagen blijkt uit ervarin-
gen in Denemarken dat zieke stadsbomen die zij al 
sinds het uitbreken van de ziekte in 2005 volgt, nu 
nog steeds in redelijke gezondheid zijn en dat er 
vaak nog steeds geen veiligheidsredenen zijn om 
deze bomen te kappen. Als Thomsen mij even later 
meeneemt naar een bos waar haar universiteit 
enkele jaren voor het uitbreken van de ziekte een 
test opzette van de verschillende essencultivars 
die in Denemarken gebruikt worden, blijkt daar 
dat de essentaksterfte wel degelijk ook dodelijk 
kan zijn. Ongeveer de helft van het bos is dood of 
op sterven na dood en de bomen die echt gezond 
zijn, zijn op de vingers van één hand te tellen. Zelfs 
Thomsen, die alweer enige tijd niet in het bosper-
ceel is geweest, is onder de indruk van de kaalslag 
die plaatsvindt. Thomsen verklaart dat verschil in 
impact uit het feit dat in een bos, met zijn voor 
schimmels uitermate gunstige microklimaat, de 
essen blootstaan aan een veel hogere ziektedruk 
dan in de stad. 

Aziatisch essenvlieskelkje
De schimmel die de verschijnselen van essen-
taksterfte veroorzaakt, is een Aziatische variant 
van ons inheemse essenvlieskelkje. De inheemse 
versie van dit schimmeltje is een organisme dat 
leeft in symbiose met onze inheemse es, Fraxinus 
excelsior. De schimmel leeft in de zomer en nazo-
mer in de bladsteeltjes en bladeren van de es en 
is daar totaal onschadelijk. Na de bladval in de 
herfst overwintert het schimmeltje in de strooisel-

laag in het bos. Volgens de onderzoeker kun je 
ook aan de afgevallen bladstelen zien of daar het 
mycelium van de schimmel aanwezig is. ‘Normale’, 
niet-besmette bladstelen zien er uitgedroogd en 
grijsachtig uit. Wanneer de schimmeldraden een 
bladsteeltje gekoloniseerd hebben, vormen deze 
een wasachtige grijszwarte laag om de bladsteel 
heen en zorgen er zo voor dat het dode bladsteel-
tje niet uitdroogt, zodat de schimmel goed kan 
overleven. 

Iben Margrete Thomsen

Gezonde es links en aangetast exemplaar rechts 
ten dode opgeschreven.

Nu is het de beurt aan 

genetici en 

plantenveredelaars die 

op zoek moeten naar 

resistente essen
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In de zomer groeit de schimmel dan uit tot een 
kleine paddenstoel en zorgt voor nakomelingen 
in de vorm van sporen. Deze sporen waaieren uit 
en belanden vervolgens opnieuw in de bladstelen 
en bladeren van de bomen. De cirkel is daarmee 
rond. En zolang het gaat om de inheemse ver-
sie van dit essenvlieskelkje, is er ook niets aan 
de hand. Probleem is echter dat het inheemse 
essenvlieskelkje Hymenoscyphus albidus volgens 
Scandinavisch onderzoek in Denemarken waar-
schijnlijk volledig is uitgestorven en verdrongen 
door het Aziatische broertje of zusje van dit 
schimmeltje: Hymenoscyphus fraxineus. Of dit in 
Nederland ook zo is, is niet bekend, maar er lijkt 
geen reden te zijn om aan te nemen dat de ont-
wikkeling van de ziekte in Nederland anders is dan 
in Denemarken.  
Een es heeft in zekere zin voordeel van de samen-
werking met het inheemse essenvlieskelkje. In 
de zomer leeft dit schimmeltje in de bladerkroon 
van de es. Voor de schimmel heeft dit als voordeel 
dat het de eerste en oudste rechten heeft om de 
afgevallen bladstelen af te breken, maar voor de 
es heeft dit als voordeel dat deze schimmel andere 
schimmels, die misschien wel ziekmakend zijn, 
buiten de deur houdt. Omdat het Aziatisch essen-
vlieskelkje niet goed matcht met onze inheemse 
essen, groeit de schimmel niet alleen in de bladste-
len, maar ook in de scheuten van de boom.
Thomsen: ‘In de natuur is het Aziatisch essen-
vlieskelkje geen parasiet. Dat is het geworden door 
menselijk ingrijpen, namelijk door het schimmeltje 
een nieuwe waardplant te geven. In de natuur is 

het voor een schimmel juist niet handig om zijn 
gastheer dood te maken, omdat het daarmee zijn 
eigen voortbestaan aantast.’ 

Fraxinus mandshurica
Net zo goed als dat ‘ons’ essenvlieskelkje bij de 
Fraxinus excelsior past, past dit Aziatisch essen-
vlieskelkje bij de Fraxinus mandshurica. Het is pure 
speculatie, maar toen Baltische groenbeheerders 
of Russische bosbouwers deze Aziatische es naar 

Aantasting van de stamvoet in een bos.

Ten dode opgeschreven.

Bladstelen van de es gekoloniseerd door het Aziatische essenvlieskelkje

In Denemarken is het zo dat 

je bijna niet meer weet hoe 

een ‘normale’ 

kroon-opbouw van een es 

eruitziet
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Europa haalden om hem daar in de stedelijk omge-
ving van de Baltische republieken of de Russische 
bossen toe te passen, is er waarschijnlijk afgevallen 
blad meegekomen. Dit heeft gezorgd voor de start 
van de uitbraak. Dat is waarschijnlijk in het begin 
van de jaren negentig of zelfs nog eerder gebeurd. 
Het heeft daarna nog lang geduurd voordat onder-
zoekers in de gaten hadden wat de ziekte inhield 
en waardoor deze was ontstaan. 

Strategie 
Er zijn grofweg twee strategieën om de ziekte te 
bestrijden. De waarschijnlijk makkelijkste strategie 
is: zoeken naar resistente essen onder de huidige 
opstand van Fraxinus excelsior. Dat laatste is in 
feite een natuurlijk proces waarbij je als beheerder, 
onderzoeker en bosbouwer kunt zorgen voor een 
versnelling door actief op zoek te gaan naar resi-
stente soorten en gevoelige soorten niet meer aan 
te planten of uit te zaaien. De voor essentaksterfte 
gevoelige cultivars en klonen zullen namelijk 
vanzelf ziek worden en afsterven en hun plaats 
zal worden ingenomen door resistente soorten. 
Thomsen waarschuwt wel dat Europa ervoor moet 
zorgen dat het niet opnieuw Aziatische essen 
met aanhangend blad importeert. In dat geval 
kan mogelijk hetzelfde gebeuren als wat met 
iepenziekte is gebeurd. Na het uitbreken van de 
iepenziekte en nadat er veel min of meer resistente 
iepenklonen op de markt waren gekomen, ging 
men door met het importeren van emballagehout 
uit Azië. Daarbij is een nieuwe, agressievere vari-
ant van de iepenziekte meegekomen. Ook met 

essentaksterfte is dit theoretisch mogelijk. Het kan 
zijn dat in het verspreidingsgebied van de Fraxinus 
mandshurica of de andere Aziatische essen nog 
veel agressievere varianten van de ziekte rond-
waren. Een aanwijzing daarvoor komt volgens 
Thomsen uit onderzoek dat aantoont dat de gene-
tische variëteit van het Aziatische essenvlieskelkje 
zeer laag is. Het zou theoretisch dus mogelijk zijn 
dat de uitbraak in Europa terug te leiden is op één 
besmetting. Thomson haast zich er wel bij om 
te melden dat er geen bewijs is voor deze optie. 
Chinese onderzoekers hebben minimaal één aan 
Hymenoscyphus fraxineus verwante schimmel ont-
dekt. Je zou dat kunnen testen door onze Fraxinus 
excelsior naar het verspreidingsgebied van Fraxinus 
mandshurica te brengen en daar te testen of onze 
inheemse essen dezelfde ziekteverschijnselen ont-
wikkelen. 
Thomsen ziet de strategie om essentaksterfte te 
bestrijden door middel van het zoeken naar resi-
stente soorten van Fraxinus excelsior als de best 
haalbare optie. Volgens de onderzoekster is dat 
ook de gangbare mening van betrokken weten-
schappers.
Schattingen verschillen, maar een paar procent 
van de aanwezige zaailingen is van nature resi-
stent tegen de ziekte. In een oproep die in de 
Nederlandse vakpers heeft gestaan om toch vooral 
ook resistente onderstammen te gebruiken, ziet 
zij weinig meerwaarde. Inderdaad is het mogelijk 
dat een boom in extreme omstandigheden, zoals 
in bossen, op de onderstam of de wortelhals wordt 
aangetast door essentaksterfte en dat is in het 

ACHTERGROND

Dit is wat de ziekte doet met een boom: vorming van zijtakken door afsterven van de 
eindscheuten.

Fraxinus mandshurica in arboretum van de universiteit.

Zo reageert de boom op de aantasting.



proefbos dat ik met Thomsen bezoek, ook wel te 
zien. In de stedelijke omgeving waar veredelde 
essen zullen worden toegepast, lijkt dat echter 
vooral een theoretische optie. In een straat waar 
tijdens het groeiseizoen veel drogere condities 
heersen dan in een bos en waar bovendien het 
afgevallen blad voor het grootse deel zal worden 
geruimd, is veel minder ziektedruk en zal de onder-
stam niet makkelijk worden aangetast. Thomsen: 
‘Natuurlijk is een resistente onderstam beter, maar 
daar moet je nu niet de focus op leggen.’
Even zo weinig ziet Thomsen in proeven in een 
aantal Nederlandse gemeenten om te kijken of je 
de effecten van de ziekte kunt beperken door stru-
weel rondom essen aan te planten. Het idee daar-
achter is dat je door meer biodiversiteit de plant 
meer weerstand geeft tegen de ziekte. Ervaringen 
in de Deense bossen leren echter het tegenover-

gestelde. In de vochtige omstandigheden in het 
struweel van de essen zal essentaksterfte juist 
beter gedijen en zullen de bomen sneller en ook 
ernstiger ziek worden en zal de kans toenemen dat 
de ziekte toeslaat op de stam en wortelvoet van 
de boom.
De tweede strategie om de ziekte aan te pas-
sen, zou je in zekere zin kunnen omschrijven als 
heulen met de vijand, namelijk het inkruisen van 
Aziatische bloed in onze inheemse essen. Dat is 
een langer proces. En met name een langer proces 
voor de bosbouw, omdat de kans groot is dat je 
aanvankelijk geen bomen krijgt van het formaat 
van onze Fraxinus excelsior. Met iepen is dit ove-
rigens precies wat er gebeurd is. Alle moderne 
resistente iepen hebben bloedlijnen van Aziatische 
iepen in hun DNA die de resistentie tegen iepen-
ziekte bepaalt.

Epidermaal
Ik maak met Thomsen een ommetje en passeer 
een tweetal essen die zij al jaren volgt. Beide 
leken aanvankelijk gezond, maar de rechter boom 
(zie hoofdfoto) is inmiddels aangetast. Ik ben in 
Denemarken op het moment dat er nog niet veel 
blad aan de bomen zit. Volgens Thomsen maakt 
dat het veel makkelijker om de zieke boom te her-
kennen. Door de essentaksterfte sterven de eind-
scheuten telkens in en reageert de boom daarop 
door het maken van heel veel nieuwe zijtakken en 
gebeurt dit zelfs op de stam. Volgens Thomsen is 
dat beeld in Denemarken zo algemeen, dat je bijna 
niet meer weet hoe een ‘normale’ kroonopbouw 
van een es eruitziet. In de zomer, en zeker in een 
droge zomer, kan het zomaar zijn dat de aange-
taste boom er zelfs vitaler uitziet dan de ‘gezonde’ 
boom. Dat komt doordat de kroon door het vor-
men van steeds weer zijscheuten veel compacter 
en dichter wordt. De aangetaste es wordt als het 
ware constant gesnoeid en zal daardoor een min-
der transparante kroon hebben dan zijn gezonde 
buurman.

Genetisch 
Thomsen is van mening dat haar werk met betrek-
king tot essentaksterfte grotendeels gedaan is. 
Inmiddels weten we hoe de ziekte eruitziet en wat 
de ziekte veroorzaakt. Nu is het de beurt aan gene-
tici en plantenveredelaars die op zoek moeten naar 
resistente essen. Wel ziet zij een rol van zichzelf als 
wetenschapper in het volgen van de ziekte, maar 
vooral in het adviseren van boombeheerders om 
essen in het stedelijk gebied niet al te snel te kap-
pen. 

ACHTERGROND

Kaalslag door essentaksterfte in een proefbos van de universiteit.
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Complex
“De laatste jaren is het speelveld van het con-
tractmanagement, voor zowel opdrachtgevers 
als opdrachtnemers, enorm veranderd. Naast een 
vertrouwde term als het RAW-bestek, wordt het 
werkveld tegenwoordig gekenmerkt door begrip-
pen als EMVI, Design & Construct, UAV-gc en SROI. 
Er treedt een duidelijke verschuiving op van een 
resultaatgerichte werkbeschrijving naar een
risico- en kwaliteitsgestuurd eindresultaat.
Dit vraagt aanpassingsvermogen, zowel bij 
opdrachtgever als bij opdrachtnemer”, aldus cur-
susleider Caroline de Feijter.

Nieuwe cursus
Met de nieuwe cursus Contractmanagement 
Openbare Ruimte stapt HAS Kennistransfer samen 
met het werkveld in dit veranderde speelveld van 
het contractmanagement. De cursus kent vijf cur-
susdagen met een eigen hoofdthema. Daarnaast 
werkt de cursist aan zijn of haar individuele 
opdracht, begeleid door een persoonlijke
coach. De onderdelen die tijdens de cursus
behandeld worden hebben betrekking op de ont-
werpof voorbereidingsfase tot en met realisatie-
fase. De cursus wordt ontwikkeld in samenwerking 
met het werkveld en bestaat uit zowel opdrachtge-
vers (gemeentes) als opdrachtnemers (aannemers), 
te weten Van Kessel Sport en Cultuurtechniek, 

Van Doorn, Neienhuijs Advies, gemeente ’s 
Hertogenbosch en Dusseldorp. Casussen uit de 
eigen praktijk, ingebracht door de cursisten, vor-
men het uitgangspunt van de cursus. De cursus 
biedt gelegenheid om kennis en ervaringen
uit te wisselen met collega’s. In de cursus zijn dus 
zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers verte-
genwoordigd. Deze combinatie zorgt voor waarde-
volle discussies en een verruiming van de blik.

De cursist
Diegenen die binnen overheden (waterschappen, 
gemeenten), SW-bedrijven, aannemers en advies-
bureaus met deze opgaves aan de slag gaan, zullen 
na de cursus onder meer in staat zijn om met meer 
vertrouwen besprekingen in te gaan, contracten 
op te stellen en uit te onderhandelen en de risico’s 
van een project beter in te schatten. De cursus 
Contractmanagement Openbare Ruimte voor 
opdrachtgevers- en nemers op HBO niveau
gaat op 15 oktober 2015 van start en is kortom een 
must voor een ieder die binnen zijn of haar orga-
nisatie betrokken is bij contractmanagement in de 
openbare ruimte.

HAS speelt in op behoefte
Werkveld met nieuwe cursus contractmanagement

Door de veranderingen in de markt, denk bijvoorbeeld aan een terugtrekkende overheid en het mondiger worden van de gebruiker, ontving

men bij HAS Kennistransfer en Bedrijfsopleidingen steeds vaker signalen van opdrachtgevers- en nemers dat er behoefte was aan een nieuwe cursus

contractmanagement.

ADVERTORIAL

Caroline de Feijter

Meer weten? 
www.haskennistransfer.nl/opleiding-cursus/
groen/cursus-contractmanagement
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De mussen vallen hier buiten van het dak. Het is zomer en voor de media dus 
komkommertijd. Nu heb ik dat nooit gesnapt. Waarom vallen bij hitte ineens 
mussen van het dak, en waarom zou je hartje zomer ineens over komkommers 
gaan schrijven? Die snij je in plakjes of doe je op je brood. Het komkommer-
nieuws van dit jaar is de wespenplaag. Nou, ik weet niet hoe het met u staat, 
maar persoonlijk heb ik zelf nog nooit zo weinig wespen gezien als dit jaar. Ik 
begin bijna te verlangen naar die beestjes. Het leuke van dit soort komkom-
mernieuws is natuurlijk dat je het ieder jaar weer terug kunt laten komen. 
Waarschijnlijk hebben we ook vorig jaar en het jaar daarvoor geleden onder 
enorme plagen. Ook journalisten zijn wel eens liever lui dan moe en weten 
haarfijn dat de gemiddelde lezer toch niet doorheeft dat hij zijn stukje van 
vorig jaar gewoon overgetikt heeft.

Hetzelfde gebeurt niet alleen met wespen. Ook plagen in onze bomen worden 
van tijd tot wel eens aangedikt of in de repeteerstand gezet. Google bijvoor-
beeld maar eens ‘overwinteren van eikenprocessierups’. Ieder voorjaar is het 
vaste prik. Dit plaagdier is dankzij of ondanks de ultrastrenge, opvallende 
milde, extra natte of juist droge winter weer sterker teruggekomen. Ik heb al 
heel wat gelegenheidsargumenten opgedist zien worden in ronkende persbe-
richten.  

Ik hoop dat wij als vakblad ons daar niet schuldig aan maken, maar ben bang 
dat wij er ook wel eens intuinen. Je bent snel geneigd om problemen te 
vergroten. Wij interviewen partijen die expert zijn op een bepaald gebied en 
daarmee ook weer hun belangen hebben. En met dat belang komt de neiging 
om het net wat dikker aan te zetten. Dat gaat eigenlijk wel op voor iedere 
ziekte of ieder boomgerelateerd probleem. In de eerste verhalen over essen-
taksterfte van een aantal jaren geleden,  kon u in dit vakblad ook lezen dat er 
op grote schaal essen gekapt zouden worden. Nu is dat inderdaad gebeurd. 
In verschillende gemeentes in het noorden van het land zijn honderden essen 
gekapt. Maar als we Iben Margrete Thomsen mogen geloven, die een lezing 
komt geven op onze Boomdemodag op 17 september, had dat helemaal niet 
gehoeven. Natuurlijk, essentaksterfte is een lastige en zeer hardnekkige ziekte, 
waar we waarschijnlijk nooit meer afkomen, maar het is niet zo dat je aange-
taste bomen meteen moet verwijderen. 

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofredacteur

P.S. Ik zie u graag op onze Boom Innovatie Dag. U kunt zich opgeven op 
www.boominnovatiedag.nl
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Al onze medewerkers hebben BHV Veilig snoeien m.b.v. een hoogwerker Geen stortkosten, maar opbrengst houtsnippers

Boomrooierij Weijtmans
méér dan bomen rooien

algemeen@weijtmans.nl

www.boomrooierijweijtmans.nl

Kreitenmolenstraat 175

5071 BD  Udenhout

Tel. 013-51114 83

Fax 013-51143 73

Een imposant wagenpark staat tot uw beschikking

Bomen rooien
Bomen snoeien
Stobben frezen / rooien
Transport
Hijswerk
In- en verkoop van hout
Advies
In-/verkoop van 
houtsnippers
Afvoeren van blad 
en snoeihout

Boomrooierij Weijtmans beschikt over 11 eigen 

vrachtwagens en kan u altijd direct helpen. 

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

Uniek zijn onze telescoopkranen, waarmee we 

tot een hoogte van 32 meter takken vast kunnen 

pakken en afzagen, voor veilig en gecontroleerd 

rooien van bomen. Onze derde telescoopkraan is 

inmiddels ook volgens Euro-VI norm geleverd.

Onze opdrachtgevers zijn particulieren, 

bedrijven, instellingen en de overheid. 

Wij zijn tevens leerbedrijf en gecertificeerd 

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

ISO 9001 en Groenkeur gecertificeerd.

Als eerste boomrooijerij in Nederland hebben

wij het certificaat voor de CO2 prestatie ladder

niveau 3 behaald.

Boomrooierij Weijtmans beschikt over goed opgeleide treeworkers en uniek 

materieel, zodat ieder karwei een honderd procent tevreden klant oplevert.

Onze unieke telescoopkranen met werkhoogte van maar liefst 42 meter


