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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
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   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

Windhoek 5

7345 EH  Wenum Wiesel

T: 055-3121041

F: 055-3120728

bouwmeester@treeworker.nl

www.treeworker.nl

Bloemendaalseweg 68a

2804 AB  Gouda

T: 06-22420943

info@hovenier-boomverzorging.nl

www.hovenier-boomverzorging.nl 

Boomverzorging
Dwazziewegen 17

9301 ZR Roden

T: 050-501 53 46 

M: 06-53240346

vosgroenverzorging@planet.nl

www.vosroden.nl

Expert advies voor 
bomen in de stad

25 jaar ervaring

T: 020-411 87 53

couenberg@natura-ingenium.nl

www.natura-ingenium.nl

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

info@boomtotaalzorg.nl
030-6011880

Boomadviesdiensten Heusden
Boomtechnisch onderzoek, VTA, 

Boomeffectanalyse, 

(Picus-) geluidstomografie

T: 06-12330613

info@boomkarwei.nl

Tarzan Boomspecialisten

Snoei & Kap - onderzoek, 

inventarisatie, aanplant, detachering

T: 0297-582994

f@tarzan.eu

www.tarzan.eu

Snoeien, rooien, verplanten
VTA controle,  advies

Treeworker, Tree Technician

T: 0525-653695
M: 06-51061686

info@boomentuintechniek.nl
www.boomentuintechniek.nl

Waaldijk 24
6677 MB 
Slijk-Ewijk

0481-482 556
0653-847 171

bosland@planet.nl

VTA-rapportages
FFW-checks

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

Boomtechnisch adviseur
European Tree Technician
Harderwijkerstraat 35

3881 ED Putten

T: 0341-370290

M: 06-46206749

info@boomadviesduifhuizen.nl

www.boomadviesduifhuizen.nl

Boomtechnisch onderzoek 
advies & taxatie 

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

www.ablboomverzorging.nl 

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

Leendert Jan van Santen

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

info@degroenevallei.nl
www.degroenevallei.nl

DE GroEnE VALLEI

Onderzoek, advies, snoei
ETW, ETT

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

T: 030-656 3016
M: 06-54942530
info@vanaschgroenvoorziening.nl
www.vanaschgroenvoorziening.nl

www.agrodearend.com

Agro “De Arend” BV

Tielsestraat 95

4041 CS Kesteren

tel: 0488 – 483275

info@agrodearend.com Uw partner 
met visie voor 
de kweker!
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20 resultaatgerichte  
beleidsmedewerker 
helpt gemeente aan 
extern georiënteerde 
bedrijfscultuur

Geert Jan Rozendaals doel voor de korte termijn liegt er niet om: het ‘groenste dorp 

van Nederland’ worden. Daarvoor schreef de 35-jarige beleids-medewerker bij de 

gemeente Zuidplas in 2015 een gedetailleerde groenvisie. Rozendaal handelt als een 

kordate ondernemer, met een scherp zakelijk instinct. Hij is erop uit om écht veran-

dering teweeg te brengen en zet zich met name in voor participatief groenbeheer, op 

beheer- én beleidsniveau.
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Sortiment moet je doen

Boomkwekers en boomverzorgers spreken 

elkaars taal niet. Kijk eens naar de stam- 

diameter, die bij boomkwekers op een 

meter wordt gemeten, terwijl boom- 

verzorgers en -adviseurs 1,30 meter aan- 

houden. Snoeien bij aanplant? 

Boomkwekers zijn voor, maar veel boom-

verzorgers krijgen er een rolberoerte van. 

Als opgeleid boomkweker en nu adviseur zit 

ik er eigenlijk middenin. Ik zie het dan ook 

wel een beetje als taak om die twee  

bloedgroepen tot elkaar te brengen.

Carya’s

Wenst u nog een nootje, waarde lezers? 

De okkernootfamilie bestaat uit walnoten, vleugel-

noten, kegelnoten, wielnoten en bitternoten. Er zijn 

zwarte noten, grijze noten, Chinese vleugelnoten, 

Japanse makkers, bleke bitternoten, harige jongens, 

koningsnoten en nog veel meer. Voor elk wat wils!

COLOFON
Boomzorg wordt 8 keer per jaar in een  gemiddelde 
oplage van 2.250 exemplaren verspreid onder  
boomverzorgers en boombeheerders in dienst van 
gespecialiseerde bedrijven en gemeentes. 

Redactie & commercie
NWST NeWSTories bv
Fransestraat 41
6524 HT Nijmegen
T 024-3602454
F 024-3602464
I www.boomzorg.nl

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

Operationeelmanager: Peter Jansen (peter@nwst.nl)

Redacteurs:    Kelly Kuenen (kelly@nwst.nl)

     Nino Stuivenberg (stagiaire)

Vormgeving:     Marie Cecile Oosterhout   

     en Tessa Benders (StudioBont)

Advertenties:    Alberto Palsgraaf

     (alberto@nwst.nl)

     Rik Groenewegen 

     (rik@nwst.nl)

Sales support:    Lieke van der Weijde

     (lieke@nwst.nl)

Abonnementen
73,- per jaar. De abonnementsperiode loopt van 
1 januari tot en met 31 december van ieder jaar en 
uw abonnement zal jaarlijks automatisch worden 
verlengd, tenzij uw schriftelijke wederopzegging 
uiterlijk 31 oktober voorafgaand aan de nieuwe  
abonnementsperiode in ons bezit is. Op alle 
abonnementen zijn onze leveringsvoorwaarden 
van toepassing. Deze vindt u op 
www.boomzorg.nl/abonnement

ISSN: 2211-9892

Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van  
(de inhoud van) deze uitgave worden uitdrukkelijk voor- 
behouden. Deze berusten bij Boomzorg c.q. de betreffende 
auteur. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke  
toestemming van de uitgever worden verveelvoudigd en/
of openbaar gemaakt door middel van druk, scan, fotokopie, 
elektronisch of op welke wijze dan ook. Boomzorg wordt 
tevens elektronisch opgeslagen en geëxploiteerd. Alle auteurs 
van tekstbijdragen in de vorm van artikelen of ingezonden 
brieven en/of makers van beeldmateriaal worden geacht 
daarvan op de hoogte te zijn en daarmee in te stemmen e.e.a. 
overeenkomstig de publicatie- en/of inkoopvoorwaarden.  
Deze zijn bij de redactie ter inzage of op te vragen.

34 44
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Volop genieten van een eindelijk 
voltooid Catharinaplein

Het Catharinaplein in Eindhoven heeft de afgelopen 

jaren roerige tijden gekend, met meer downs dan ups. 

Maar nu is het keerpunt daar. Het plein is met zijn  

restaurants, terrassen en winkeltjes getransformeerd tot 

een zeer gezellige verbinding tussen de binnenstad en 

Stratumseind. ‘Het is een project geweest waarbij niet 

alles vlekkeloos is verlopen, maar nu is het meer dan  

fantastisch voor elkaar’, vindt projectadviseur Bert van 

Polen van Pius Floris.

niet de hoogte van de boom telt, 
maar de moeilijkheidsgraad

Op deze zonnige herfstdag in oktober zijn veertien laatstejaars leerlingen van 

Helicon Apeldoorn bezig met de praktijktoets Afbreken Bomen. Deze jongens 

komen straks op iedere plek waar een hoogwerker niet bij kan. ‘Degenen die 

boven in de boom zitten, moeten goed weten wat ze aan het doen zijn’, zegt 

instructeur Frank Braat. ‘En wij helpen, ondersteunen en geven aanwijzingen. 

Er is dus echt sprake van een gecontroleerde situatie.’

24



Zorg voor  
bomen…

Kies een opleiding!
• European Treeworker   
• European Treetechnician

Wij bieden je diverse opleidingstrajecten

• Modulaire cursussen
• BBL-trajecten
• In-company trainingen

•  Diverse korte trainingen 
voor boomverzorgers

Informatie en aanmelding:
Helicon MBO Apeldoorn
André Hilbrand, 06 24 67 51 22
a.hillebrand@helicon.nl

Helicon MBO Eindhoven
Corik Geurts, 06 30 67 88 08
c.geurts@helicon.nl

helicon.nl

BOOMTOTAALZORG

www.boomtotaalzorg.nl
030 – 601 18 80    info@boomtotaalzorg.nl

Boombeleid en -beheer

Directievoeren 
en begeleiden 
groenprojecten

Inrichtingsplannen

Opstellen Bomen 
Effecten Analyse

Bomen renovatie plan

VTA & Nader onderzoek

Groeiplaats- en 
verplantingsonderzoek

Boomtaxatie

Advies...

... en uitvoering!

Advies...

Creatief en Objectief

BOOMTOTAALZORG

Creatief en Objectief

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

Grindweg 11
8422 DM Nijeberkoopwww.boom-kcb.nl

SafetyCa l c

Cursussen

Taxat ie

Trekproef

Sof tware

2- daagse cursus Controleur Handboek Bomen

“METEN IS WETEN”

website

www.boom-kcb.nl/boom-trekproef

www.boom-kcb.nl/cursusaanbod
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NIEUWS

GroEnKEUr

MILIEUKEUr

'Natuurlijk' goed in Laanbomen 
Volen 7 5812 AG Heide-Venray
T: 0478- 581436 
F: 0478-568219 
info@boomkwekerij-michels.nl 
www.boomkwekerij-michels.nl

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

Molenstraat 41b
4061 AB Ophemert

Groenkeur is een mooie stap 
richting de toekomst van 

onze kinderen

Boogaart Almere BV

De Paal 41 Almere-Haven

PB: 50236, 1305 AE Almere

T: 036-5311454

info@boogaartalmere.nl

www.boogaartalmere.nl

ontwerp | Aanleg
onderhoud | Beheer

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

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

Info@maarse.nl - www.maarse.nl 

 In rozen een begrip

                                                                                   
      

    
    

    
    

   
   S

GS
 - 1

00-10

Husqvarna haalt geld 
op voor Pink Ribbon
Hendri van Mourik uit Ingen is de bezitter van de 
eerste en enige roze kettingzaag in Nederland. 
Met dit collector's item eert de Zweedse  
producent Husqvarna vrouwen die borstkanker 
hebben of hebben gehad. Via een online veiling 
kon geboden worden op de roze kettingzaag 
(Husqvarna 450) ten behoeve van de stichting 
Pink Ribbon. De bijzondere zaag bleek in 
Nederland erg gewild. Van Mourik, zelf Husqvarna-
dealer, bood daarvoor 1125 euro: 'Ik ondersteun 
het werk van Pink Ribbon van harte. De roze zaag 
krijgt een prominente plek in onze winkel, maar 
is niet te koop.' Behalve met de veiling zamelde 
Husqvarna ook fondsen in met de verkoop van 
roze speelgoedkettingzagen. Uit handen van 
Iris Strijd van Husqvarna Nederland ontving 
Alexandra Alberts, ambassadeur van de stichting 
Pink Ribbon, een cheque van in totaal 3000 euro. 
Alberts: 'Het is bijzonder om geld in te zamelen 
voor Pink Ribbon met een product dat zo'n  
mannelijke uitstraling heeft. Het geeft helaas ook 
aan dat veel mensen direct of indirect met de 
ziekte geconfronteerd worden. We danken Hendri 
en Husqvarna van harte voor deze donatie, die ten 
goede komt aan onze projecten en onderzoeken 
op het gebied van behandeling, nazorg en lange-
termijneffecten van borstkanker.' De verkoop van 
het Husqvarna-speelgoed en de online veiling 
vonden plaats van 1 tot en met 31 oktober 2016. 
De internationale actie werd in twintig landen  
gevoerd, waaronder de Verenigde Staten, Canada, 
Frankrijk, Australië, Zweden, Polen en Rusland.

Personele  
versterking bij 
Zoontjens 
Zoontjens Boomprojecten BV heeft onlangs 
twee nieuwe personeelsleden in dienst  
genomen. Door de goed gevulde order-
portefeuille is het bedrijf op zoek naar verdere 
uitbreiding van het aantal medewerkers voor 
de uitvoering van boomprojecten.  
Per 17 oktober is daarom Chris van der Post bij 
het bedrijf gestart. Van der Post, gecertificeerd 
European treeworker, is 25 jaar en heeft al 
ruime ervaring in het bomenvak. Van der Post 
is een gedreven persoon met een passie voor 
bomen, iets wat hoog in het vaandel staat bij 
Zoontjens Boomprojecten. Om alle zaken  
achter de schermen goed te regelen, is 
Monique Meuser Bourgognion het bedrijf 
komen versterken. Met haar ervaring op het 
gebied van backoffice-werkzaamheden,  
personeelszaken, ISO, VCA en Groenkeur is 
Zoontjens Boomprojecten klaar voor de  
toekomst.



Openbare ruimte    |    Bedrijven & instellingen    |    Particulieren    
    Bedenken & Maken    |    Bomen & Boomverzorging       |    Dak- & Gevelgroen    

LooHorst Ermelo
Buitenbrinkweg 51 
3853 LV Ermelo
T 0341 49 47 69
F 0341 49 47 98
ermelo@loohorst.com

www.LooHorst.com
LooHorst Ede
Verlengde blokkenweg 14
6717 AD Ede
T 0318 57 5577
F 0318 63 8728
ede@loohorst.com
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NIEUWS

Boek 'Het Groene Goud' gepresenteerd
Op 28 oktober vond onder grote belangstelling van vakgenoten de lancering van het boek 'Het Groene 
Goud: 50 jaar boomverzorging in Nederland' plaats. De eerste exemplaren werden uitgereikt aan de  
voorzitters van de Kring Praktiserende Boomverzorgers en de Bomenstichting. De boekpresentatie vond 
plaats in Achterberg, bij een duizendjarige linde die in 1966 als eerste boomveteraan verzorgd werd.  
Het hele land stond op zijn kop, want dat was iets nieuws: een boom verzorgen in plaats van kappen.  
Na een introductie door J'ørn Copijn, de grondlegger van de boomverzorging in Nederland, reageerde 
Leen van de Sar van de Bomenstichting. Hij benadrukte het belang van boomverzorging voor het behoud 
van onze boomveteranen, maar ook van bomen die nog 'veteraan' kunnen worden. Hij sprak de hoop 
uit dat dit boek daaraan een bijdrage levert. Vervolgens reageerde Martijn van der Spoel van de Kring 
Praktiserende Boomverzorgers. Hij legde vooral de nadruk op het belang van ervaring en intuïtie bij het 
uitoefenen van het vak boomverzorging. Zijn advies: vertrouw op je gevoel als je met bomen werkt.  
Het boek schetst 50 jaar vakontwikkeling, maar vertelt ook uitgebreid waarom het belangrijk is om bomen 
te verzorgen en wat de betekenis van bomen is, in cultuurhistorisch opzicht en uit het oogpunt van  
ecologie en milieu. Het boek is geïllustreerd met veel (historische) foto's, schilderijen en etsen van 
Nederlandse kunstenaars die bomen een hoofdrol in hun werk gaven, zoals Rembrandt, Koekkoek, 
Van Gogh en Mondriaan.

Groot boomonder-
houd Rijksweg N65
ETS boomexperts snoeit momenteel in  
samenwerking met Krinkels BV de gehele 
monumentale eikenstructuur langs de N65 
tussen Vught en Tilburg. Op voorschrift van 
opdrachtgever Rijkswaterstaat wordt vanwege 
de hoge verkeersintensiteit vooral buiten de 
spits en in de weekenden gewerkt. De werk-
zaamheden zijn een belangrijke investering in 
duurzaam boombehoud en veilig weggebruik.



algemeen@weijtmans.nl

www.boomrooierijweijtmans.nl

Kreitenmolenstraat 175

5071 BD  Udenhout

Tel. 013-51114 83

Fax 013-51143 73

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

Veilig snoeien m.b.v. een hoogwerker

Bomen rooien

Bomen snoeien

Stobben frezen / rooien

Afvoer van snoeihout,
blad en schoffelvuil

In- en verkoop van hout

In-/verkoop van 
houtsnippers

Boomrooierij Weijtmans is specialist in het 

rooien, snoeien en onderhouden van bomen. 

Vandaag de dag telt ons bedrijf ruim 25 vaste 

medewerkers, goed opgeleide boomrooiers, 

ervaren chauffeurs en machinisten, 9 gecertifi -

ceerde tree workers en 2 tree technicians. 

Uniek zijn onze telescoopkranen met 42 meter 

mast: hiermee kunnen we elk karwei veilig 

uitvoeren zonder schade aan te richten.

Boomrooierij Weijtmans kunt u inschakelen voor elke klus: 
groot of klein, bij Weijtmans moet u zijn!

Bomen snoeien in Geertruidenberg m.b.v. twee telescoopkranen

Voorlichting tijdens ons boscafé

Boomrooierij Weijtmans

Wij kopen uw stamhout en houtsnippers graag 

in en verzorgen een verantwoorde afvoer van 

snoeiafval. Tevens ontzorgt Boomrooierij 

Weijtmans opdrachtgevers door overname 

van het complete beheer van gebieden, zie 

www.tilburgsbos.nl

Met deze gezonde blik op de toekomst blijft 

Weijtmans zich profi leren tot een vooraan-

staand speler op haar vakgebied.
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NIEUWS

Biologisch afbreekbare 
kluitverankering van 
natural PlasticsBiologisch afbreekbare drainage van 

natural Plastics
Het gepatenteerde biologisch afbreekbare kluitverankeringssysteem 
van Natural Plastics is een slimme combinatie van bewezen 
technieken, dat in Nederland al meer dan 45.000 maal is toegepast. 
Het is toepasbaar in de volle grond of in granulaat, geschikt voor elk 
formaat boom en heel eenvoudig aan te brengen. Het systeem 
reduceert CO2, heeft een lage impact op de biodiversiteit en is zeer 
concurrerend. Door de bewezen afbreekbaarheid is nazorg niet 
nodig.

Bij een boom wordt vaak een drainageslang 
toegepast voor beluchting of bewatering. Na twee 
jaar is de drainage meestal niet meer nodig. Bij 
toepassing van onze biologisch afbreekbare 
drainage breekt deze af tot biomassa na zijn werk 
verricht te hebben. Zo laat u geen materiaal achter 
in de grond voor volgende generaties. 

algemeen@weijtmans.nl

www.boomrooierijweijtmans.nl

Kreitenmolenstraat 175

5071 BD  Udenhout

Tel. 013-51114 83

Fax 013-51143 73

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

Veilig snoeien m.b.v. een hoogwerker

Bomen rooien

Bomen snoeien

Stobben frezen / rooien

Afvoer van snoeihout,
blad en schoffelvuil

In- en verkoop van hout

In-/verkoop van 
houtsnippers

Boomrooierij Weijtmans is specialist in het 

rooien, snoeien en onderhouden van bomen. 

Vandaag de dag telt ons bedrijf ruim 25 vaste 

medewerkers, goed opgeleide boomrooiers, 

ervaren chauffeurs en machinisten, 9 gecertifi -

ceerde tree workers en 2 tree technicians. 

Uniek zijn onze telescoopkranen met 42 meter 

mast: hiermee kunnen we elk karwei veilig 

uitvoeren zonder schade aan te richten.

Boomrooierij Weijtmans kunt u inschakelen voor elke klus: 
groot of klein, bij Weijtmans moet u zijn!

Bomen snoeien in Geertruidenberg m.b.v. twee telescoopkranen

Voorlichting tijdens ons boscafé

Boomrooierij Weijtmans

Wij kopen uw stamhout en houtsnippers graag 

in en verzorgen een verantwoorde afvoer van 

snoeiafval. Tevens ontzorgt Boomrooierij 

Weijtmans opdrachtgevers door overname 

van het complete beheer van gebieden, zie 

www.tilburgsbos.nl

Met deze gezonde blik op de toekomst blijft 

Weijtmans zich profi leren tot een vooraan-

staand speler op haar vakgebied.

In opdracht van de gemeente Barendrecht heeft 
Treevision onlangs een Bomen Effect Analyse   
uitgevoerd op de begraafplaats aan de  
Scheldestraat in Barendrecht.  

Aanleiding hiertoe is het feit dat de opdrachtgever 
vanwege een veelal (te) hoge grondwaterstand 
voornemens is om een groot deel van de begraaf-
plaats te voorzien van nieuwe drainage. 

In het kader van deze voorgenomen werkzaam- 
heden zal de inrichting plaatselijk worden aan-
gepast en zullen de paden worden gerenoveerd. 
Binnen de invloedssfeer van deze geplande 
werkzaamheden staan veel behoudenswaardige 
bomen. 

Op basis van een uitgebreid bodem- en  
bewortelingsonderzoek zijn de knelpunten in 
beeld gebracht en zijn eisen en randvoorwaarden 
geformuleerd en boombeschermende  
maatregelen voorgesteld om de bomen en de 
groeiplaatsen gedurende de werkzaamheden ade-
quaat te beschermen.

Opdrachtgever: Gemeente Barendrecht,  
Afdeling Projecten, Dhr. ing. A. Plaisier,  
(0180) 698 374, a.plaisier@bar-organisatie.nl
Aannemer: Treevision boomtechnisch ingenieurs-
bureau, Dhr. ing. T. (Tjeerd) Visser, 06 30 68 60 60 , 
info@treevision.nl

PROJECT: Boomtechnisch onderzoek 
begraafplaats Scheldestraat in Barendrecht
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Wandelende bomen- 
encyclopedie deelt zijn  
kennis in online bibliotheek
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De fotosessie met Brunia vond plaats bij Kasteel 
Doorwerth, vlakbij zijn woonplaats Bennekom. 
De acacia waarmee Brunia op de foto staat, is 
bijzonder in meerdere opzichten. ‘Het is een van 
de mooiste bomen van Nederland’, vindt Brunia, 
waarna hij hartelijk lacht: ‘Bovendien ben ik net 
op deze locatie getrouwd. Op de trouwfoto’s ont-
breekt deze acacia zeker niet.’ Door op deze locatie 
af te spreken met de fotograaf, wil Brunia zijn liefde 
voor oude en bijzondere bomen tonen.

Van oorsprong is Brunia tuin- en landschap-
specialist, maar tijdens zijn stage bij de gemeente 
Amsterdam maakte de bekende bomenconsulent 
Hans Kaljee hem enthousiast voor een carrière in 
het boomadvies. Brunia leerde het bomenvak in 
de praktijk in Amsterdam en werkte daarna vijf jaar 
bij Copijn Boomspecialisten als boomonderzoeker 
en -adviseur op prachtigste plekken door het hele 
land. In zijn werk voerde hij alle voorkomende 
onderzoeken uit, bijvoorbeeld naar de veiligheid 

en naar groeiplaatsen van bomen. 

Activiteiten
Brunia werkt sinds vier jaar bij Bomenwacht 
Nederland en staat voornamelijk overheden bij. 
Bij veel gemeenten is de trend waar te nemen dat 
echte specialistische bomenkennis steeds meer 
verdwijnt. Brunia deelt zijn kennis door naast het 
reguliere onderzoek en advies uit hoofde van zijn 
functie bij Bomenwacht cursussen, lezingen en 
lessen te geven. Als kennisoverdrager is hij een 
bekend gezicht bij gemeenten, op (praktijk) 
scholen zoals IPC Groene Ruimte, bij de 
Bomenstichting en verschillende natuur- 
organisaties. Daarnaast zet hij zich ook vrijwillig 
in als redactielid voor het vakblad Bomen van de 
Kring Praktiserende Boomverzorgers (KPB).

Bomenbieb
Maar vraagbaak word je niet zomaar. Deze jonge 
bomenfanaat is een fervent kennisverzamelaar.  

Hij is een wandelende encyclopedie op het gebied 
van boomsoorten, boomziektes, zwammen en 
schimmels en boommonumenten. Hij deelt deze 
kennis in een online bomenencyclopedie, de 
Bomenbieb. In 2012 richtte hij deze naslagwebsite 
op. Samen met een klein team steekt hij hier het 
gros van zijn vrije tijd in. ‘Ik doe liever een paar 
dingen goed dan veel verschillende dingen half’, 
zegt Brunia. Voor de website heeft hij in vijf jaar 
tijd meer dan 1000 groenobjecten bezocht in een 
zoektocht naar de 500 mooiste en bijzonderste 
bomen in Nederland. De website helpt al jaren veel 
mensen die op zoek zijn naar kennis over bomen 
en heeft al vanaf de start hoge bezoekersaantallen. 

YOUNG GREEN PROFESSIONALS5 min. leestijd

Wie zegt dat adviseurs saai zijn, heeft dat mis als het gaat over deze jongeman. Simen Brunia is nog 

maar negen jaar actief in de bomenbranche, maar heeft zich weten te ontwikkelen van boomonder-

zoeker tot adviseur en European tree technician. Hij is een echte vakidioot en staat bij alle praktijk-

verbeterende ontwikkelingen met zijn neus vooraan. Het jonge talent geeft inmiddels cursussen, 

ETT-lessen, lezingen onder vakgenoten, zoals bij de Bomenstichting, KNNV en IVN, is als redactielid 

actief voor de Kring Praktiserende Boomverzorgers en leeft zich uit in het geven van excursies. 

Auteur: Santi Raats

Simen Brunia 

33 jaar

Boomtechnisch adviseur, European tree  

technician en boomenthousiasteling

Bomenwacht Nederland

Engelum

Getrouwd

Reizen, fotograferen, trombone spelen,  

actief zijn in de natuur 

vwo, Van Hall Larenstein (tuin- en landschaps-

inrichting, afstudeerrichting management 

buitenruimte)

Bioloog of zoöloog

Naam

LEEFTIJD

FUNCTIE

Bedrijf

GEBOORTEPLAATS

BURGERLIJKE STAAT

HOBBY’S

Opleidingen

Wilde vroeger worden

Prestatie 25%

Passie 50%

Power 20%

Pijn 5%

Ambitie kan langs veel wegen vorm krijgen. De ene keer zit het tegen.  
Dan komt doorzettingsvermogen om de hoek kijken.  De andere keer krijgt 
passie alle ruimte omdat je op een flow zit. Wij vroegen alle kandidaten hun 
inspanningen af te zetten langs de meetlat van de vier P’s: ‘power’ (slagkracht), 
‘pijn’ (doorzettingsvermogen), passie, en ‘prestatie’ (strategisch inzicht).  
Dit is de meetlat van Simen Brunia:  

De toekomst 
van groen in 
Nederland 
hangt voor 
een groot 
deel af van de 
passie van de 

jonge mensen die in de sector werkzaam zijn. 
Daarom heeft de redactie van NWST – 
bijgestaan door een uitgebreide jury het 
afgelopen half jaar 22 groene professionals  
geselecteerd, geïnterviewd en gefotografeerd  
die 35 jaar of jonger zijn en  die zich ondanks 
hun jeugdige leeftijd al  hebben bewezen.  
Alle interviews zullen later dit jaar worden  
verzameld in één boek.

young green
professionals
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Toekomstbestendig
‘We hebben een stijgende lijn in het aantal web-
sitebezoekers. We zijn nu op het punt beland 
waarbij dat nog meer gaat stijgen, omdat we 
de Bomenbieb in de zomer van 2016 hebben 
aangepast aan de moderne tijd. De site is nu 
ook geschikt om te bekijken op smartphones en 
tablets. De liefhebbers gebruiken voornamelijk  
de smartphone-versie, want zij zijn veel buiten te 
vinden en willen ter plekke te weten komen wat  
ze op dat moment voor hun neus zien.  
Het zogenaamde responsive maken van de site 
moet zodanig gebeuren dat de websiteteksten 
goed leesbaar zijn in een prettig lettertype en dat 
de nadruk van de website blijft liggen op het over-
zichtelijk tonen van visueel sterke en unieke foto’s.’

Feiten checken
De Bomenbieb is niet alleen een machine die zoekt 
in de bibliotheek van Simen Brunia, hij is ook in 
staat om vergelijkingen uit te voeren, zoals van 
twijgen, bladeren of houtzwammen. ‘Dit klinkt 
voor bomenmensen als gesneden koek’, zo licht 
Brunia zijn dienst toe. ‘Maar voor mensen die niets 
van bomen weten is het zeer lastig om bomen of 

zwammen te determineren. Zij zoeken wel op het 
internet, maar door de grote hoeveelheid  
onbetrouwbare informatie zien veel mensen door 
de bomen het bos niet meer.’ Wat bedoelt Brunia 
daarmee? ‘Het is mijn taak bij Bomenbieb om enkel 
en alleen informatie in de bieb te plaatsen die door 
verschillende specialisten is geaccordeerd. Er wordt 
te veel onjuiste informatie op internet geslingerd. 
Daar hebben mensen helemaal niets aan en daar-
mee wordt de kans vergroot dat Google het foute 
antwoord op je vraag geeft.’

Privéfotoarchief
Ook maakt Brunia er zijn levenswerk van om  
prachtige foto’s te maken. Sinds enkele jaren 
is hij bijna elk moment in zijn vrije tijd op pad 
om bijzondere bomen door heel Nederland te 
fotograferen. Van de 1000 bijzonderste bomen 
in Nederland heeft hij er ondertussen meer dan 
900 bestudeerd en gefotografeerd. Maar ook 
boomgiganten in Europa en in alle windrichtingen 
van de wereld heeft Brunia op de gevoelige plaat 
vastgelegd. Inmiddels neemt zijn persoonlijke foto-
archief gigantische proporties aan. Daarvan heeft 
hij nog maar een bescheiden 5 tot 10 procent in 
de Bomenbieb geplaatst. Er zit namelijk veel werk 
aan het verzorgen van de tekst bij de foto’s. ‘Maar 
uitbreiding staat wel voor de deur. Hoe groter de 
database wordt, hoe meer waarde hij krijgt. Je kunt 
zo als het ware steeds meer goede boeken uit de 
digitale kast trekken.’

Fotograaf
Brunia is fotograaf in hart en nieren. ‘Als kind 
droomde ik al van een camera in je hoofd als 
uitvinding, waardoor ik de prachtige beelden die 
ik via mijn ogen waarnam, kon vastleggen door 
met mijn ogen te knipperen’, glimlacht Brunia. Al 
op de middelbare school was de opgewekte Fries 
vaak te zien met een camera om zijn nek, waarmee 
hij op weg naar huis de natuur in ging. Vanaf het 
moment dat hij Van Hall Larenstein betrad, werd 
de camera zowat zijn allerdierbaarste bezit. ‘Maar 
voor een paddenstoel in het veld of een mooie 
zons-ondergang gebruik ik tegenwoordig, zoals 
iedereen, mijn telefooncamera, die ik heb gekozen 
omdat hij een fantastische fotokwaliteit levert. 
Voor speciale gelegenheden, zoals bomentochten 
en (bomen)reizen hanteer ik mijn nieuwe Sony-
camera met enorme zoom en prachtige macro-
mogelijkheden.’ Brunia is sinds zijn vroege jeugd 
groenliefhebber en schreef in alle vriendschaps-
boekjes al dat hij bioloog wilde worden; maar in 
een nog sterkere mate is hij verzamelaar.  
‘Ik heb vroeger knikkers, stenen, schelpen,  
fossielen en muntjes verzameld. Die verzamel-

woede richt zich nu op bomen. Ik kan net zo lang 
zoeken naar bijvoorbeeld een bepaalde zeldzame 
zwam op een boom, totdat ik in mijn beleving de 
allermooiste foto ervan heb. Ik kan al lang niet 
meer fatsoenlijk door een bos of park lopen.  
Ik neem alle flora en fauna minutieus in me op  
en wil pertinent weten wat alles is.’

In- en uitzoomen
Omdat Brunia breed geïnteresseerd is, komt zijn 
studie tuin- en landschapsinrichting regelmatig 
van pas. ‘Ik “lees” een landschap: op wat voor 
grondslag zitten we, wat voor bomen en planten 
komen daarop voor, welke dieren leven daar, welke 
waterkundige elementen zijn aanwezig? In een 
landschap komen plantenkunde, waterkunde, 
bodemkunde, bomenkunde, landschapsinrichting 
en ecologie samen. Ik zoom graag in op bomen 
en verzamel alle feiten die er te vinden zijn, maar 
zoom vervolgens ook graag weer uit op het 
geheel, om de verbanden te kunnen zien.’
Uitzoomen doet Brunia ook als hij netwerkt. ‘Ik ben 
geen haantje, maar een echte teamspeler. Ik ben 
gek op mensen die specialist zijn op een bepaald 
gebied en zuig die informatie in mij op als een 
spons. Samen met anderen kun je namelijk de 
mooiste dingen maken. Bomenbieb is daar volgens 
mij een prachtig voorbeeld van!’

Vier P’s
Als Brunia zijn werk indeelt in de vier P’s passie, 
prestatie, pijn (doorzettingsvermogen bij tegen-
slag) en power (daadkracht), vertelt hij: ‘Passie 
komt bij mij terug in alles wat ik doe; daarom  
waardeer ik die met 50%. In mijn werk als boom- 
adviseur, in het delen van kennis over bomen, 
bijvoorbeeld in de Bomenbieb, maar ook in mijn 
hobby’s als reizen en muziek maken, en natuurlijk 
thuis bij mijn lieve vrouw. Ik presteer het beste 
en kan de meeste power geven als ik er gepassio-
neerd over kan vertellen. Ik ben ook altijd op zoek 
naar die passie in andere mensen, niet alleen bij 
mijn vrienden, maar ook bij collega’s, vakgenoten, 
studenten en belangstellenden voor het bomen-
vak. Als ik de energie die ik in mijn werk en in de 
Bomenbieb stop er dan weer uit krijg, doordat 
mensen leuke reacties geven, dan stimuleert dat 
mijn doorzettingsvermogen. Zo probeer ik de  
positieve cirkel vol te houden.’

YOUNG GREEN PROFESSIONALS
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Achterstallig onderhoud bij bomen komt niet zelden voor. De gevolgen zijn direct waarneembaar, omdat het in dat geval meer energie en dus geld kost 

om de meestal veel te dikke takken te verwijderen. De doorwerkende effecten zijn mogelijk nog schrijnender: het energieverbruik van de kettingzaag, 

de persoon die de dikke takken naar de versnipperaar moet slepen, maar wellicht ook voor de boom. Beheerder en burgers zijn degenen die betalen 

voor het onderhoud van de boom.

Auteur: Henry Kuppen, Terra Nostra

Modelmatige achterstand in 
snoeibeeld: keuze tussen hoppen 
en choppen

Achterstallige snoei linden.

Wat is achterstallig?
Snoeimodellen classificeren bomen in onder-
houdstypen en onderhoudstoestanden. Deze data 
vormen de input voor snoeiwerken, die veelal door 
middel van contracten en bestekken in de markt 
worden gezet. Het gebruik van dezelfde taal is 
hierbij nogal eens ver te zoeken. 
Dikke takken in een tijdelijke kroon noemen we al 
snel ‘achterstallig’. Het begrip ‘achterstallig’ wordt 
op meerdere manieren uitgelegd in besteksom-
schrijvingen. Als een tak in de tijdelijke kroon een 
diameter in centimeters heeft die groter is dan de 
boomhoogte in meters, dan wordt dat achterstallig 
genoemd. Oftewel: als een eik een boomhoogte 
heeft van 15 m en in de tijdelijke kroon bevinden 
zich takken die dikker zijn dan 15 cm, dan heeft 
deze boom een achterstallig snoeibeeld. Een 
andere uitleg is: een onderhoudssituatie waarbij 
meer dan één snoeibeurt nodig is om een aan-
vaard boombeeld te bereiken. Weer een andere 
uitleg van ‘achterstallig’ is dat het wegnemen 
van alle probleemtakken niet mag leiden tot een 

afname in kroonvolume van meer dan 30 tot 40%. 
Het vertalen van probleemtakken naar 30 tot 40% 
kroonvolume is sowieso al heel knap. Het moge 
duidelijk zijn dat hier meestal takken van formaat 
bij horen, die gezamenlijk minimaal een derde 
van het complete kroonvolume beslaan. Tijdens 
treeworker-examens krijg ik nogal eens wonder-
lijke beschrijvingen van achterstallig onderhoud te 
horen. Zo is mij wel eens geprobeerd uit te leggen 
dat een boom achterstallig onderhoud heeft als de 
tak in de tijdelijke kroon dikker is dan de stam, 
een situatie die ik nog steeds niet ben tegen-
gekomen. 

Beïnvloedingsfactoren
Een grote wond heeft lang nodig om te worden 
gesloten met callus, waardoor bescherming ont-
staat. De mate van herstel is afhankelijk van een 
groot aantal factoren. De mate van afgrendeling 
volgens de Codit-principes is sterk afhankelijk van 
de boomsoort. Zo zal een linde, plataan of eik 
met meer succes afgrendelen dan een populier, 

honingboom of lijsterbes, wat slechte afgrende-
laars zijn. Op basis van het Codit-principe stelde 
D. Dujesiefken dat de maximale diameter van een 
te verwijderen tak voor de goede afgrendelaars 
10 cm is, terwijl dit voor de slechte afgrendelaars 
slechts 5 cm is. Maar ook de conditie van de boom 
en zijn levensfase zijn factoren die de mate van 
succes van overgroeiing van grote wonden sterk 
beïnvloeden. Daarbij lijkt ook de positie van de 
wond in de boom van invloed te zijn: takken die 
aan de onderzijde van een horizontale tak worden 
afgezaagd, overgroeien meestal sneller dan takken 
afgezaagd aan de bovenzijde van dezelfde  
horizontale tak. Uit recent onderzoek van 
J. Miesbauer van The Morton Arboretum in de 
Amerikaanse staat Illinois blijkt dat de positie van 
de zaagsnede ook bepalend is voor de mate van 
herstel van takken. Vooral bij takken waarbij een 
takkraag ontbreekt, zoals bij veel codominante 
 takken, zijn we vaak zoekende naar de beste 
zaagsnede. Bij deze sterk opgaande takken worden 
regelmatig haakse zaagsnedes toegepast die  
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ACHTERGROND

Holte als gevolg grote snoeiwond.

resulteren in kapstokken. De beste wondreactie 
vindt in dit soort gevallen plaats als de zaagsnede 
een hoek van 45 graden ten opzichte van de  
takrichel heeft. Als algemene conclusie kan gesteld 
worden, dat achterblijvend herstel bij achterstand 
in het snoeibeeld doorgaans bomen betreft die 
hun jeugdfase hebben afgesloten. Bij deze bomen 

wordt de rand van de snoeiwond vaak niet meer 
gemarkeerd met callusvorming.

Directe gevolgen
De gevolgen van het afzagen van dikke takken 
zijn al snel pijn in de rug van het sjouwen van dik 
hout, waarbij een grote wond is gevormd op de 
boom. In het volgende, soms nog in hetzelfde 
groeiseizoen, reageert de boom met de vorming 
van waterloten rondom de wond en vaak ook over 
de hele stam. De reactie is voor een belangrijk 
deel afhankelijk van de soort boom. Een wilg zal 
bijvoorbeeld altijd met veel waterlot reageren; een 
goudenregen reageert nauwelijks. Zolang de wond 
niet is gesloten, zal het openliggende houtweefsel 
vatbaar zijn voor houtparasitaire schimmels zoals 
Polyporus squamosus, zadelzwam of zelfs Armillaria 
mellea, honingzwam. Soorten die een sterke  
neiging tot het vormen van takkransen hebben, 
zoals de meeste bomen met een tegenoverstaande 
knopstand, vooral de es, reageren vaak erg slecht 
op het verwijderen van grote takken op gelijke 
hoogte. Als meer dan de helft van de takkrans in 
één keer wordt verwijderd, kan de kroon- 
ontwikkeling zo sterk teruglopen dat deze zelfs 
nagenoeg stil komt te liggen.

Langetermijneffecten
In onze regeldrift worden bomen met grote regel-
maat gecontroleerd. Naargelang van de praktijk- 
ervaring die de betreffende boomveiligheids-
controleur heeft, zal een boom met een grote 
snoeiwond die de eerste verschijnselen van rot 
vertoont, al snel worden aangemerkt voor nader 
onderzoek. Veelal betekent dit dat er een specialist 

bij geroepen wordt. Na drie jaar merkt een nog 
goedkopere boomveiligheidscontroleur diezelfde 
boom aan voor nader onderzoek, waarna er weer 
een specialist bij wordt geroepen. De geschiedenis 
herhaalt zich, de burger betaalt en baalt van de 
jaarlijks hogere WOZ-belasting om dat alles te  
kunnen bekostigen. 

Eindresultaat
Tijdens het leven van een boom wordt de kans 
dat deze een keer iemand ‘tegen het lijf loopt’ 
die hem/haar afkeurt, met het jaar groter. Soms 
vindt er elk jaar maar weer een nieuwe beoorde-
ling plaats, soms met persoonlijke overwegingen 
van een grote angsthaas of een nuchtere vakman. 
Zwammen die bij de levenscyclus van bomen 
horen, zijn vaak – al dan niet terecht – aanleiding 
om een boom vervroegd te vellen. Bomen groeien 
(gelukkig) niet altijd zoals in modellen van ze ver-
wacht wordt. Een snoeimodel rechtvaardigt geen 
verminkingen. Snoeien blijft maatwerk, waarbij 
tijdige snoei en frequent onderhoud een hoop 
problemen voorkomt. Het voorkomen van grote 
wonden en de bijbehorende zwamaantasting zou 
meer aandacht moeten krijgen, om te voorkomen 
dat groen kapitaal met een dik rendement  
voortijdig de snipperaar in verdwijnt. 

Verwaarloosde eik.

Henry Kuppen is directeur van Terra Nostra.
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Een professional vinden op bomengebied? Dat lijkt misschien op het zoeken naar een speld in een hooiberg, maar dat is het niet. Bij boomrooierij  

Van Weert Rondhout bent u aan het juiste adres. Bomen rooien en snoeien en de handel in stamhout, dat zit in ons DNA; dat doen we eigenlijk al vanaf 

het begin van de 19e eeuw. We zijn een bedrijf dat sterk is in het grote en kleine werk. Elke opdrachtgever kan rekenen op onze professionele aanpak.

Auteur: Willem-Jan van Weert

Hout geeft ons een 
gelukzalig gevoel

Tijdens het bomen rooien wordt het snoeihout 
vaak meteen op het werk versnipperd. Zo hoeft 
er minder met takhout gereden te worden. De 
snippers gaan rechtstreeks van het werk naar een 
biomassacentrale; in andere gevallen wordt het 
snoeihout gelost op ons terrein aan de Heideweg. 
Daar wordt regelmatig snoeihout verkleind, wat 
dan ook weer geleverd wordt aan de centrales.

Het stamhout dat door ons gezaagd wordt, wordt 
op veel verschillende manieren gebruikt. Het is een 
mooi en veelzijdig product, dat al eeuwen door 
de mens wordt gebruikt als biobased materiaal. 
Op het zuidelijk deel van het Arabisch schierei-
land leven nog mensen in gebouwen met aarden 
muren en stammen.

Hout heeft zich in de loop van de jaren ontwik-
keld tot een populaire biobased grondstof, zeker 

in gebieden waar deze grondstof in grote mate 
voorhanden is. Er zijn nog tal van gebouwen die 
illustreren dat hout de tand des tijds kan door-
staan. De Noorse staafkerken die dateren uit de 
12e eeuw zijn nog steeds te bezoeken. De houten 
shingles op het dak liggen er ondertussen al negen 
eeuwen. 

Binnenkort staat het grootste houten gebouw  
van Europa in Amsterdam, een gebouw van vijf 
verdiepingen hoog. Maar we worden alweer  
ingehaald door Australië, waar men bezig is met  
de bouw van een houten gebouw van tien  
verdiepingen hoog. Het geeft ons een veilig 
gevoel, alsof we in een blokhut wonen. Hout is 
duurzaam en geeft een gelukzalig gevoel. Ook 
van het hout dat door ons gezaagd wordt, worden 
luxe blokhutten gemaakt. Tropisch hout hebben 
we hier eigenlijk niet nodig, want er zijn bossen 

genoeg die steeds opnieuw kunnen worden aan-
geplant.

We voelen ons bevoorrecht dat we elke dag met 
dit mooie materiaal mogen werken.
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Resultaatgerichte  
beleidsmedewerker helpt  
gemeente aan extern  
georiënteerde bedrijfscultuur
Geert Jan Rozendaals doel voor de korte termijn liegt er niet om: het ‘groenste dorp van Nederland’ worden. Daarvoor schreef de 35-jarige beleids-

medewerker bij de gemeente Zuidplas in 2015 een gedetailleerde groenvisie. Rozendaal handelt als een kordate ondernemer, met een scherp zakelijk 

instinct. Hij is erop uit om écht verandering teweeg te brengen en zet zich met name in voor participatief groenbeheer, op beheer- én beleidsniveau.

Auteur: Santi Raats
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Na zijn Larenstein-opleiding kwam hij in 2011  
binnen als groentechnisch medewerker bij het 
ingenieursbureau van de gemeente. Al in 2012 
werd hij beleidsmedewerker groen. Rozendaal laat 
geen gras groeien over zijn ambities. Dit beleids-
talent is een kei in het effectief verzamelen van 
informatie en het omsmelten ervan tot gedragen 
beleid. Rozendaal zoekt burgers het liefste thuis 
op om met hen over het groen in de openbare 
ruimte te praten. Deze aanpak hanteert hij niet in 
de eerste plaats voor de gezelligheid. ‘Ik houd van 
innoveren, maar ook van resultaten. Alles wat ik 
doe, moet wel ergens toe leiden.’ Bijzonder is dat 
Rozendaal bewoners niet alleen op beheervlak, 
maar ook op het gebied van beleid inspraak geeft. 
Daarvoor heeft hij een groenvisiegroep samen- 
gesteld van betrokken bewoners, met wie hij 
samenkomt om beleid tot stand te brengen. 
Daarbij geeft hij de bewoners erg veel ruimte:  
‘Ik stuur totaal niet op inhoud tijdens deze bijeen-
komsten, want die ontstaat vanzelf. Ik geef alleen 
het proces vorm.’ 

Zuidplas 2.0
In 2015 werd besloten om het groenniveau in  
de gemeente Zuidplas op te vijzelen naar B.  
Dit beeldniveau geldt tot 2019. Er is € 305.000 
extra uitgetrokken voor het groen. Vooral het 
dagelijkse onderhoud in de dorpen is weer op peil 
gebracht. De gemeente schoffelt nu negen maal 
per jaar in plaats van zes maal en het onkruid in 

plantvakken en op straat wordt actiever aange-
pakt, evenals het zwerfafval. Het gazononderhoud 
is eveneens naar een hoger niveau gebracht. 
Zuidplas maaide achttien keer per jaar; inmiddels 
is dat 26 keer per jaar. Ook wordt er een keer extra 
kanten gestoken. In het voorjaar wordt er wekelijks 
gemaaid, zodat er minder sporen tussen de  
verharding ontstaan. Er is ook gewerkt aan de 
efficiëntie van het algehele onderhoud: er wordt 
gewerkt ‘van gevel tot gevel’. In het nieuwe 
beleidsplan is meer geld uitgetrokken voor grijs 
in de vorm van de herinrichting van straten, en 
groen kan daarop meeliften. Rozendaal legt uit: 
‘We denken minder vanuit de vakdiscipline groen 
en meer vanuit de integraliteit.’ Op aanbestedings-
gebied werkte Zuidplas voorheen met RAW-
frequentiebestekken. Nu maakt men integrale, 
gebiedsgerichte bestekken op basis van een UAV 
GC-contract, waarvoor de aannemer een plan van 
aanpak indient. De verantwoordelijkheid voor 
minimaal B-niveau ligt bij de aannemer.  
In de toekomst wil Zuidplas ook de dienst Melding 
Openbare Ruimte bij de aannemer neerleggen.  
Het hele idee van de gemeente als aanspreekpunt 
verdwijnt daarmee.’ Rozendaal knikt: ‘Ook wij  
worden regiegemeente.’

Bij de gemeente zijn meer veranderingen  
ophanden. Zo gaan specialisaties verdwijnen en 
worden functies integraler. Beleidsadviseurs die 
nu denken en werken in de klassieke grijs-, groen- 

of blauwsector, gaan dan integraal werken als 
gebiedsbeheerder. ‘Een grote cultuuromslag, kan 
ik je vertellen’, verzekert Rozendaal. Rozendaal zelf 
heeft weinig moeite met deze verandering naar 
Zuidplas 2.0. ‘Vraagstukken worden een stuk  
interessanter. Voorheen bepaalde de wegbeheer-
der dat het oplossen van een parkeerprobleem 
ten koste zou gaan van het groen. Maar nu wordt 
er gevraagd om een bewonersvoorstel, om te zien 
hoe bewoners het probleem het liefste opgelost 
zien. We hebben al diverse bijeenkomsten gehad. 
Daarbij hebben we straat voor straat mensen uit-
genodigd. De gemeente werkt samen met  
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Geert Jan Rozendaal 
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GEBOORTEPLAATS
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Pijn 40%

Prestatie 20%

Passie 20%

Power 20%

Ambitie kan langs veel wegen vorm krijgen. De ene keer zit het tegen.  
Dan komt doorzettingsvermogen om de hoek kijken.  De andere keer krijgt 
passie alle ruimte omdat je op een flow zit. Wij vroegen alle kandidaten hun 
inspanningen af te zetten langs de meetlat van de vier P’s: ‘power’ (slagkracht), 
‘pijn’ (doorzettingsvermogen), passie, en ‘prestatie’ (strategisch inzicht).  
Dit is de meetlat van Geert Jan Rozendaal:  

De toekomst 
van groen in 
Nederland 
hangt voor 
een groot 
deel af van de 
passie van de 

jonge mensen die in de sector werkzaam zijn. 
Daarom heeft de redactie van NWST – 
bijgestaan door een uitgebreide jury het 
afgelopen half jaar 22 groene professionals  
geselecteerd, geïnterviewd en gefotografeerd  
die 35 jaar of jonger zijn en  die zich ondanks 
hun jeugdige leeftijd al  hebben bewezen.  
Alle interviews zullen later dit jaar worden  
verzameld in één boek.

young green
professionals
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bewoners aan een inrichtingsplan. We willen ook 
kijken hoe je goed kunt scoren met minder groen, 
maar wel van betere kwaliteit, bijvoorbeeld door 
vasteplantenvakken met bomen. Na het vast-
stellen van een ontwerp voor de herinrichting van 
een stuk openbare ruimte wordt de bewoners ook 
gevraagd om mee te denken over onderhoud en 
beheer. Ik sta ervan versteld hoe hoog het  
percentage deelnemers telkens is: 80 tot 90  
procent. Ik slijt zo een of twee participatie- 
trajecten per avond. Tot nu toe bestaat het onder-
houd door bewoners uit het verwijderen van 
onkruid. Eenmaal per jaar maaien en bemesten 
doen wij nog zelf. Zuidplas wil participatiekaarten 
met onkruidplaatjes opstellen, zodat men  
onkruiden kan herkennen.’

Geen negen-tot-vijfbaan
Rozendaals instelling om de bewonersparticipatie 
in goede banen te leiden, is allesbehalve  
traditioneel. Zo is hij niet altijd stipt om half negen 
op zijn werk; soms komt hij om half tien op  
kantoor. Dan heeft hij een lange avond achter de 
rug, op bezoek bij bewoners. En als hij op kantoor 
is, zie je hem zelden stil achter de computer zitten. 
Vaak is hij aan het bellen. Netwerken acht hij van 
groot belang in zijn nieuwe taak als gemeente-
ambtenaar. ‘In plaats van de bestaande term  
“buitengewoon opsporend ambtenaar” zou de 

term “zelfstandig ondernemend ambtenaar” wel 
mooi klinken. De ambtenaar van de toekomst 
werkt als een zelfstandige ondernemer die de 
openbare ruimte aan de burgers verkoopt als hun 
ruimte. Dat betekent een hoge mate van inspraak, 
behoudens een aantal veiligheidsaspecten of 
bijvoorbeeld voorwaarden waaraan parkeerplaat-
sen moeten voldoen. De nieuwe groenbeheerder 
werkt met alle vakdisciplines samen. Ik maak nu 
een beheerplan voor bermen en watergangen in 
samenwerking met het hoogheemraadschap.  
Zij hebben de watergangen nog beter in kaart dan 
wij. We voeren het beheer ook samen uit. Wie kan 
doen wat er moet gebeuren, mag er iets van  
vinden. Bij allerlei beleidsdocumenten zoek ik uit 
wie extra waarde kan creëren. Ook ben ik bezig 
met het opstellen van een boombeheerplan en 
probeer ik mensen uit deze gemeente die werk-
zaam zijn in de bomenwereld erbij te betrekken. 
Dat zijn mensen die zich vroeger ergerden aan de 
gemeente; nu mogen zij hun expertise de vrije 
loop laten. Ik heb e-mailcontact georganiseerd 
rond een tijdelijke werkgroep, maar ook avondjes 
waarop we samenkomen om de stand van zaken 
te bespreken.’

Voor de fanfare uitlopen
Als extern georiënteerde ambtenaar ontmoet 
Rozendaal inmiddels veel mensen. ‘Ik kom  

adviseurs tegen van de Nationale Bomenbank,  
van de Bomenwacht, aannemers die praktische 
planteninformatie verstrekken, kwekers, boom-
verzorgingsbedrijven en noem maar op. Alles 
draait om contacten leggen en afstemmen.  
Ik vul mijn baan op een andere manier in dan de 
klassieke baan.’ Rozendaal moet op de werkvloer 
redelijk wat weerstand incasseren tegen de  
cultuuromslag die hij teweeg wil brengen. Niet 
van het college of het management, want daarvan 
krijgt hij groen licht. ‘Collega’s die al lang bij de 
gemeente werken, hebben wel moeite om het 
verandertempo bij te houden’, aldus Rozendaal. 
‘Ik ben geen leidinggevende, dus het uitrollen 
van mijn visie vraagt veel tact en zorgvuldigheid. 
Ik loop informeel binnen bij collega’s, luister naar 
wat er zoal wordt besproken en ga in op mitsen en 
maren die ze mogelijk hebben met betrekking tot 
de nieuwe gemeentecultuur. De verandering moet 
verinnerlijkt worden.’
De jonge visionair, die voor Larenstein een  
masterscriptie schreef over de cultuuromslag in de 
gemeentelijke groene sector, is ervan overtuigd 
dat de nieuwe instelling van de gemeente zijn 
vruchten zal afwerpen. ‘We bereiken iets als ik  
collega’s kan laten voelen wat het hén gaat  
opleveren. Een collega die laatst meeging naar  
een bijeenkomst, kreeg daar extra energie van;  
zijn werkhouding werd enorm positief. Hij zag op 
die avond wat zijn werk opleverde.’

Openbare ruimte als publiek podium
Volgens Rozendaal is het niet de vraag óf er een 
participatiemaatschappij ontstaat. ‘De hele maat-
schappij is dat al! En dat zal alleen maar toenemen. 
De verzorgingsmaatschappij komt niet meer terug. 
De overheid moet een slag maken naar een extern 
georiënteerde bedrijfscultuur. Gemeentes moeten 
inzien dat de openbare ruimte een publiek podium 
mag zijn. Mensen mogen er hun eigen identiteit in 
leggen, bijvoorbeeld door kunst in het groen aan 
te brengen. De enige regel die voor de openbare 
ruimte moet gelden (aangezien hij van de hele 
gemeenschap is), is dat er overeenstemming moet 
zijn over wat daar gebeurt. Maar het is zo klaar 
als een klontje dat de gemeente van de toekomst 
enkel en alleen als taak heeft om te inspireren, te 
mobiliseren en te faciliteren!’ 

YOUNG GREEN PROFESSIONALS
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Op deze zonnige herfstdag in oktober zijn veertien laatstejaars leerlingen van Helicon Apeldoorn bezig met de praktijktoets Afbreken Bomen. Deze 

jongens komen straks op iedere plek waar een hoogwerker niet bij kan. ‘Degenen die boven in de boom zitten, moeten goed weten wat ze aan het doen 

zijn’, zegt instructeur Frank Braat. ‘En wij helpen, ondersteunen en geven aanwijzingen. Er is dus echt sprake van een gecontroleerde situatie.’

Auteur: Sylvia de Witt

Niet de hoogte van de 
boom telt, maar de 
moeilijkheidsgraad

De twee instructeurs en de docente Bos- en natuurbeheer 

en ETW van Helicon Apeldoorn
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Even in het kort nog wat uitleg over de opleiding 
Boomverzorging die zowel bij Helicon Apeldoorn 
als bij Helicon Eindhoven wordt gegeven. Tussen 
beide scholen is er een goede onderlinge samen-
werking en afstemming. De opleiding is een voor-
bereiding op het examen European tree worker, 
dat niet door de school zelf wordt afgenomen, 
maar door externe instanties. Wanneer de jongens 
het schooldiploma hebben behaald, zijn ze in  
principe klaar voor het examen European tree wor-

ker. De opleiding Boomverzorging is  
opgebouwd uit een aantal thema’s op jaarbasis: 
Verplanten grote bomen, Boomveiligheidscontrole, 
Motorzagen 1, Motorzagen 2 en Zware Velling 
(Motorzagen 3), Handmatige kroonverzorging 
(Klimmen 1), Machinale kroonverzoging  
(Klimmen 2) en Afbreken Bomen (Klimmen 3). 

Noodzakelijk
Een boom die op een lastige plek of op een helling 

staat in het bos, kan makkelijker weggehaald  
worden door klimmers in twee of drie delen, dan 
door een helikopter. Dat laatste gebeurt ook nog 
steeds, maar dat is duurder. 

‘Wij vinden het noodzakelijk om Klimmen 3 aan te 
bieden, want veel jongens die werkzaam zijn bij 
boomverzorgende bedrijven moeten bomen  
afbreken’, vertelt André Hillebrand, coördinator 
van de opleiding European tree worker in 
Apeldoorn. ‘Maar wij merken vaak dat sommigen 
daar in dit stadium nog niet aan toe zijn, en zij 
behalen dit onderdeel dan ook niet. Ze kunnen  
het schooldiploma wél behalen, evenals het  
certificaat European tree worker, maar dan krijgen 
ze het certificaat Afbreken Bomen niet. De jongens 
komen van verschillende bedrijven en bij het ene 
bedrijf krijg je meer kans om je te bekwamen in 
het klimmen dan bij het andere bedrijf. Als een 
jongen alleen maar op de hoogwerker staat, komt 
hij niet zo veel in aanraking met het afbreken van 
bomen. En dat krijgen we hem ook niet geleerd in 
die ene week. Voor deze jongens is dit dan een  
eerste kennismaking. We nemen sowieso geen 
genoegen met een 5,5. Vanwege de gevaarzetting 
van dit soort werkzaamheden moet iemand het 
gewoon kunnen, en anders krijgt hij nog één of 
twee dagen bijles. Wanneer wij een certificaat  
afgeven, welk dan ook, moet een baas ervan op 
aan kunnen dat zijn medewerker de inhoud van  
de training beheerst.’

Eén dag klimtheorie en twee dagen praktijk
In dit laatste leerjaar van Helicon Apeldoorn zitten 
achtentwintig jongens. De helft daarvan is nu 
ergens anders in het land bezig met Zware Velling; 
de andere helft doet Afbreken Bomen.  
Na enkele weken wordt er gewisseld. 
De veertien jongens die deze week aan de beurt 
zijn voor Afbreken Bomen, zijn vanochtend om 
negen uur vanuit Apeldoorn weggereden. Rond 
tienen waren ze ter plekke bij Staatsbosbeheer op 

ACTUEEL

‘Als een jongen alleen maar 

op de hoogwerker staat, 

komt hij niet zo veel in 

aanraking met het 

afbreken van bomen’
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de Hoofdweg in Bant. Afbreken Bomen duurt een 
week, met één dag klimtheorie en twee dagen 
bomen afbreken in de praktijk. Daarnaast zijn er 
een theorietoets en een praktijktoets. 
Vandaag vindt een praktijktoets plaats, waarbij 
de jongens worden beoordeeld door instructeur 
Frank Braat. Gisteren werden ze beoordeeld door 
zijn collega Richard Berkhoff. Beide instructeurs 
zitten vanaf 2000 in het vak en zijn ook ETW’er. 
Braat werkt nu een jaar of zeven als instructeur bij 

Helicon Apeldoorn, Berkhoff zo’n anderhalf jaar. 
Braat is ook in opleiding tot docent aan een hbo 
lerarenopleiding. ‘Als instructeur geef je vooral 
praktijkles; als docent zal ik de jongens straks 
theoretische kennis bijbrengen, bijvoorbeeld over 
houtanatomie en veiligheidscontrole. We toetsen 
op twee dagen; het zou niet fair zijn als een jongen 
zich vandaag misschien wat minder goed voelt en 
het daarom niet zou halen. Daarom kijken we ook 
naar de groei van een leerling.’

Werken in en met bomen is fantastisch mooi
Hoewel zij vandaag niet toetst, is Lonneke Wiggers, 
docente Bos- en natuurbeheer en ETW, ook  
aanwezig om waar nodig bij te springen. Ze is 
tevens mentor van een van de ETW-klassen die 
gaat starten. Ze is vier dagen per week docent.  
In haar vrije tijd oefent ze zo veel mogelijk in de 
praktijk, want het werken in en met bomen is in 
haar ogen fantastisch mooi. ‘Klimmen op een klim-
wand of in een boom, daarin zit nogal wat verschil. 

Bas Hoog Antink

Bas Hoog Antink bezig in een boom

‘Bos blijft hier bos,  

het wordt hier  

niet kaal’
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Vlak bij mijn huis gooi ik weleens een lijn in een 
boom en dan ga ik oefenen. Als er dood hout in de 
boom zit, dan verwijder ik dat.’ 
Bij lesgeven moet je ook vanuit de praktijk kunnen 
vertellen, vindt zij; dat is ook de reden waarom ze 
het onderwijs in is gegaan. ‘Maar daarnaast wil ik 
meer praktijkervaring opdoen omdat ik de jongens 
daar dan meer in kan meenemen. Daarom ga ik 
volgend jaar een docentenstage lopen in een 
bedrijf. De jongens doen momenteel meer praktijk-
ervaring op dan ik, want zij zitten twee dagen in de 
week op school en de overige dagen werken ze in 
de praktijk.’

Momenteel is Wiggers bezig met onderzoek naar 
aantastingen en ook is ze boomveiligheids- 
inspecteur. Als er een aantasting zit op een boom, 
gaat ze die nader bekijken, want hoe hol mag een 
boom zijn om nog veilig te zijn?
‘Ik ben altijd graag buiten geweest, maar ik kijk 
nu natuurlijk op een heel andere manier naar een 
bos. Als klein kind vind je het vooral leuk om in een 
bos te zijn en zie je gewoon bomen. Als ik nu een 
scheur in een boom zie, vraag ik me af waar die 
vandaan komt.’

Gecontroleerde situatie
Het onderdeel Afbreken Bomen wordt deze week 
speciaal geoefend in een bossituatie, omdat het 

risico op ongevallen hier kleiner is. De aanwezige 
jongens hebben allemaal een arbeidscontract bij 
een boomverzorger en doen dit werk nagenoeg 
alleen maar in stedelijk gebied. Zij komen op  
iedere plek waar een hoogwerker niet bij kan. 
Bij dit onderdeel gaat het niet zozeer om de  
hoogte van een boom, alswel om de moeilijk-
heidsgraad. Als de jongens een boom op de grond 
afzagen en er mocht wat misgaan, dan kunnen ze 
wegstappen. Maar wanneer ze boven in de boom 
de top eraf zagen en het gaat mis, dan kunnen ze 
niet wegrennen. Ze zitten hoog, ze zitten vast en 
ze kunnen ook niet in één keer afdalen. 
‘De jongens die boven zitten, moeten dus goed 
weten wat ze aan het doen zijn’, legt Braat uit. ‘Vóór 
deze cursus worden een paar motorzaagcursussen 
gegeven, zodat wij geruster zijn op wat de jongens 
daar boven in die boom aan het doen zijn. Wij 
lopen continu rond en kijken waarmee ze bezig 
zijn. Wij helpen, ondersteunen en geven aanwijzin-
gen. Er is dus echt sprake van een gecontroleerde 
situatie.’

De jongens op de grond zijn grondman van  
minstens één klimmer, die zij ondersteunen. 
Wanneer een boom is afgebroken, wordt er  
gewisseld. Ze leren ook van elkaar; het is samen-
werkend leren. Zo is Jort nu grondman van Hugo; 
ze communiceren onderling. Hugo roept: ‘Hout!’ 

Waarop Jort roept: ‘Ja, oké!’ Jort zorgt er ook voor 
dat Hugo’s lijnen niet in de weg zitten van de 
motorzaag. 

Oranje K
De bomen, voornamelijk lariksen en eiken waarop 
een oranje K staat geschilderd, zijn klimbomen. 
Om andere bomen zitten groen-witte lintjes. 
Boswachter Harco Bergman van Staatsbosbeheer 
vertelt dat die zijn bedoeld voor de stagiaires van 
een andere school. ‘Zij hadden een lesopdracht 
waarbij ze moesten aanwijzen welke bomen  
moeten blijven en welke weg kunnen. Deze 
bomen hebben dus niets te maken met het  
onderdeel Afbreken Bomen.’

Maar alle bomen met een K gaan er vandaag af. 
En als het vandaag niet lukt, dan draait over zes 
weken het wisselprogramma. Dan gaan de andere 
veertien jongens van deze klas, die nu het onder-
deel Zware Velling doen, dit onderdeel doen.

Dat dit onderdeel hier mag worden uitgevoerd, 
heeft volgens instructeur Berkhoff ook een  
achterliggende reden. ‘De boswachter laat ons hier 
klimmen omdat hij daardoor ook goedkoper uit 
is. Normaal gesproken zaag je de bomen in één 
keer om, waardoor gigantisch veel schade wordt 
veroorzaakt. Dan zouden ze het halve bos opnieuw 

Lonneke Wiggers

7 min. leestijd
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moeten inplanten. Als onze jongens de bomen 
weghalen, veroorzaken ze geen of heel weinig 
schade. De bomen zijn niet ziek, maar worden puur 
voor het hout geoogst. Het is een oude methode 
die in de vergetelheid is geraakt, maar Harco 
Bergman kwam er weer mee op de proppen.  
Wij kunnen hier dan ook altijd terecht.’

Methode die jonge bomen spaart
De boswachter van Staatsbosbeheer probeert deze 
methode inderdaad weer onder de aandacht te 
brengen, juist ook bij collega-boswachters. 
Hij wijst op een grote boom waar een leerling 
in geklommen is. ‘Wij halen deze boom nu weg, 
omdat er allemaal jonge lariksen omheen staan, 
die van nature gekiemd zijn. Als ik deze boom nu 
zou omzagen met al zijn takken er nog aan, dan 
zouden al die jonge boompjes verloren gaan. 
Hierdoor houd je jonge bomen over die weer een 
heel bos kunnen vormen, nadat we een deel van 
het volwassen bos kappen. Het staand snoeien van 
bomen is een duurdere manier van hout oogsten, 
maar de besparing zit aan het eind, want je houdt 
de jonge bomen van twintig jaar oud over. Bos 
blijft hier bos, het wordt niet kaal. Dit zou mensen 
moeten triggeren om het ook op deze manier te 
doen en niet op elke plek voor de oogst een  
processor te kiezen. Waar het kan, moet je het 
doen; maar jong bos dat van nature mooi is  
opgekomen, dat wil je sparen. Zoals de jonge  
lariksen hier, die moet je koesteren. Op deze 
manier kan dat.’ 

Abseilen
In de tussentijd zijn enkele leerlingen goed bezig 
op eenzame hoogte. Zodra een jongen klaar is –  
de boom is kaal en de top is eruit – kan hij abseilen 
naar beneden. Dat is makkelijk, meent Berkhoff. 
‘Hij hoeft niet naar beneden te lopen. Maar dit 
systeem is er ook wel voor de veiligheid. Mocht er 
iets gebeuren: jezelf raken met de zaag, of bekneld 
raken, dan hoef je alleen maar zo’n staalkabel los te 

‘We kijken ook naar 

de groei van een leerling’
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gooien en je kunt gelijk naar beneden.’
Een ervaren klimmer kan op deze manier per dag 
tien tot vijftien bomen neerhalen. Bij één boom zit 
aan de zijkant nog een zware tak. Als de leerling 
die nu zou afzagen, zou hij zware schade aanrich-
ten aan de jonge bomen erachter. ‘Daarom heeft 
hij boven in de boom een katrol gehangen. Aan 
deze katrol komt een lijn en die bevestigt hij aan 
deze tak. Hij loopt naar beneden op de afvangbol-
der. Zijn collega slaat die lijn daaromheen en dan 
zou hij die tak met één hand kunnen afvangen.’

Adrenaline
Vandaag is het de tweede dag van leerling Bas 
Hoog Antink. Gisteren heeft hij essenbomen 
gesloopt, waar jonge beuken omheen stonden. 
Daarom moesten ze klimmend verwijderd worden. 
Hij is nu grondman en moet zijn collega Marnix, 

die in de boom zit, in de gaten houden.
‘Tot nu toe gaat alles goed, maar er kan genoeg 
misgaan. In de boom is bij mij nog nooit wat 
gebeurd, maar wél op de grond. Zo ben ik een keer 
tegen de stam aan gevlogen, maar dat kwam door 
een communicatiefout. Met Marnix reis ik altijd 
naar school. Ook werken we op bedrijven in  
dezelfde plaats. Dus als we samen aan het werk 
moeten, zijn we al op elkaar ingespeeld. Het gaat 
niet om de aantallen bomen die neergehaald  
worden. Er wordt gekeken hoe je werkt en het gaat 
om de veiligheid. Op het werk moet je wel een 
bepaald aantal bomen binnen een bepaalde tijd 
halen, maar hier niet.’

Hij houdt van buiten zijn en vooral de spanning 
van dit werk trekt hem bijzonder aan. ‘Het is toch 
niet ongevaarlijk. Tijdens het klimmen voel ik de 

adrenaline. Het is een vak met uitdaging! We zitten 
ook wel veel in steden, maar ik vind het lekker  
rustig in het bos. Ik kom uit de Achterhoek, dus 
een stad vind ik gauw erg druk.’

ACTUEEL

Braat legt de leerling uit dat hij eerst zijn voet moet verzetten en dan pas zijn lichaam moet verschuiven

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-6297
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Zelfs de wethouder krijgt 
verstand van bomen
Business intelligence tool maakt boombeheer kinderlijk eenvoudig

Op de Dag van de Openbare Ruimte kwam Tree-O-Logic met een interessante  innovatie naar buiten: een business intelligence tool, genaamd Treedash. 

De redactie zag kwam en werd overwonnen door de simpelheid van het systeem. En als zelfs wij het snappen moet ook uw wethouder dit kunnen. 

Auteur: Santi Raats
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Treedash is een slimme applicatie die data uit 
boombeheersystemen filtert en de resultaten 
op één dashboard in eenvoudige  diagrammen 
toont. De tool heeft als doel om beheerders én 
eindverantwoordelijken hun gegevens beter kun-
nen beheren, analyseren, maar ook rapporteren 
en presenteren. Iedereen, inclusief managers en 
politiek, moet met deze tool op detailniveau een 
helder beeld kunnen krijgen van hoe bomen in de 
gemeente erbij staan. 

Eenvoud
Bomenmensen zijn meestal geen ICT wizards , 
maar zodra accountmanager Flier tekst en uitleg 
geeft, word je totaal verrast door de toegankelijk-
heid van dit stuk gereedschap.
Met de tool is het mogelijk om wijkanalyses te 
doen, om maatregelen gericht uit te zetten, maar 
ook om directieramingen te maken. Welke bomen 
moeten in een bepaalde wijk gesnoeid worden? 
Welke bomen vormen een omgevingsrisico? Wil 
je een directieraming maken, werken met een 
gebiedsindeling, weten wat de historie is van risi-
cobomen of bomen met achterstallig onderhoud? 
Met één muisklik zijn alle totaaloverzichten in 
getallen of kosten zichtbaar. ‘Met Treedash kun je 
laten zien welk budget er nodig is, waaraan het 
budget is besteed en wat het resultaat daarvan is 
door de historie met de actualiteit te vergelijken. 
Burger en politiek zien zo eenvoudig dat het loont 
om te investeren in groen’, vertelt Flier. Hij verze-
kert:‘ De standaardversie van Treedash is zo uitge-
breid, dat alle gemeentes en overheidsinstanties 
hiermee uit de voeten kunnen voor het dagelijkse 
beheer. Maar we kunnen Treedash eenvoudig zo 
aanpassen dat het precies aan de wens van de 
klant beantwoordt.’

Ook voor management
Voorheen waren gegevens over bomen voorname-
lijk toegankelijk voor vakinhoudelijk goed onder-
legde boombeheerders, die thuis zijn in beheersy-
stemen, maar met Treedash zijn ze ook toeganke-
lijk voor bijvoorbeeld de politiek en beleidsamb-
tenaren. Deze leidinggevenden zijn niet dagelijks 
werkzaam in het boombeheersysteem maar 
moeten wél verantwoordelijkheid afleggen aan de 
politiek. Zij ervaren de beheersystemen vaak als 
complex. Komen ze vervolgens met vragen aan de 
leverancier, dan is het al gauw uurtje-factuurtje. 
Met deze tool kunnen ze eenvoudig zelfstandig 
vinden wat ze zoeken en een toegankelijke, maar 
tegelijkertijd bijzonder informatieve presentatie 
geven. Flier: ‘Het geeft diegenen die echt verant-
woordelijk zijn de regie over de boomgegevens 
terug in handen.’

Tijdrovend en ingewikkeld
‘Boombeheerders kloppen allerhande gegevens 
over hun bomen in hun boombeheersysteem. 
Wanneer ze specifieke informatie zoeken, komt 
het aan op selecteren. Dat is ingewikkeld werk. 
Ze moeten hun koppie er goed bij houden bij het 
selecteren van de juiste combinatie aan gegevens. 
Het kost ook veel tijd om de juiste informatie 
boven water te krijgen als je selectie na selectie 
moet maken. Een buitenstaander is dan allang 
afgehaakt. Op het gebied van de presentatie van 
informatie uit beheersystemen is er nog een slag 
te maken.’

Data-import
De kracht van Treedash, datgene waardoor het zich 
onderscheidt, is dat het niet gebonden is aan een 
bepaald beheersysteem. De tool sluit aan op elk 
hedendaags beheerpakket, want het importeert 
databases. Elk systeem is uitwisselbaar met een 
database in één of andere vorm. Flier: ‘Periodiek, 
bijvoorbeeld na elke mutatieronde, vragen wij bij 
de opdrachtgever de actuele database op. Hiermee 
houden we het dashboard actueel.’ 
Waarom is deze versimpelde weergave niet eerder 
bedacht door de markt van beheersystemen? ‘Dat 
weet ik niet. Omdat er geen oplossing was, heb-
ben we die zelf maar gemaakt’, klinkt het nuchter. 
De tool heeft geen gesloten format. ‘Mocht een 
gemeente de sortimentsverdeling in relatie tot de 
toekomstverwachting ingevoerd willen hebben of 
een andere vorm van maatwerk, dan kan dat. Tree-

O-Logic voert dat voor hen uit; dat valt binnen de 
licentie van Treedash.’

Demonstratie
Flier geeft een demonstratie op zijn kantoor in 
Harskamp. Op één scherm is een veelheid van 
aspecten aan boombeheer zichtbaar: aantal 
bomen per wijk, type maatregelen (zoals innemen, 
knippen, knotten, scheren en snoeien), veiligheids-
categorie (zoals aantal attentiebomen, risicobomen 
die een maatregel behoeven en veilige bomen), 
boomtype (zoals vrij uitgroeiend, gekandelaberd, 
hoogstam, knot-, lei- of vormboom), methodische 
snoei, boombeeld (bijvoorbeeld aanvaard, regulier, 
achterstallig of verwaarloosd) en conditie (van 
goed tot dood). ‘Dit dashboard krijg je nog in geen 
enkel boombeheersysteem naar voren als één 
beeld’, zegt Flier over de uniekheid van Treedash. 

Simultane doorrekening
Het is een wonderlijke ervaring om alle opgevraag-
de gegevens als één beeld tegelijkertijd naar voren 
te zien komen, maar vooral om alles tegelijkertijd 
doorgerekend te zien worden. 
Flier geeft een voorbeeld van een zoekopdracht: 
wat zijn de risicobomen in wijk X? Met een druk 
op de knop worden alle categorieën tegelijker-
tijd doorgerekend. Om door te selecteren, drukt 
hij alleen even op de control-toets. Flier wil 
bijvoorbeeld een zoekopdracht geven voor een 
combinatie van risicovolle bomen in de wijken X 
en Y. Binnen een seconde verschijnen gegevens 

Bernard Flier
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over hoeveel risicovolle bomen het betreft, welke 
boomsoort het is, hun historie en in welke straat ze 
staan. In de kaart ernaast ziet de gebruiker tegelij-
kertijd hun ligging in de wijken. Flier doet nog een 
zoekopdracht: welke bomen zijn in goede conditie 
en hoe verhoudt zich deze vraag op wijkniveau? 
Opnieuw rollen alle gegevens er binnen een 
seconde uit. ‘We kunnen binnen één dashboard 
dooranalyseren tot op elke individuele boom’, licht 
Flier toe. 

Kostenberekening
Naast diagrammen in welke vorm dan ook, laat 
Treedash zoals gezegd ook cijfers voor financiële 
planning zien. ‘We kunnen precies zien welke 
maatregelen genomen moeten worden tegen 
welke kosten, tot op het niveau van type snoei en 
hoogte van de bomen. Hiermee kunnen boom-
beheerders bijvoorbeeld makkelijk en snel een 
bestekpost invullen’, aldus Flier. 

Eén klik
Met één muisklik vragen we de prijzen op van ‘alle 
maatregelen aan bomen binnen de gemeente’. 
Uitkomst: ca. 650.000 euro. Kosten voor specifieke 
snoei? Klik: 16.695 euro. Kosten voor reguliere 
begeleidingssnoei? Klik: 196.694 euro. En zo gaat 
het ook met de kosten voor het oplossen van alle 
veiligheidsrisico’s en urgente maatregelen binnen 
een gebied naar keuze, of de kosten van maatrege-
len op wijk- en straatniveau. 

Omdat gemeenten vaak cyclisch werken, bijvoor-
beeld in een periode van drie jaar, kan men ook 
op scenario’s analyseren, gespecificeerd voor het 
gebied dat dat jaar aan de beurt is.

Ieder zijn of haar specialisme
Flier maakt tot slot duidelijk geen systeemontwik-
kelaar te zijn. ‘De beheersystemen laat ik aan de 
specialisten over. Dit is slechts een tool die de 
complexiteit uit de beheersystemen haalt. We zijn 
hieraan begonnen, omdat we vanuit de markt de 
vraag kregen en krijgen hoe om te gaan met alle 
verzamelde data, en omdat we dachten dat dit in 
de praktijk makkelijker moest kunnen.’

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-6298

Gerrit Wanner, productbeheerder Ibor bij de 
gemeente Wageningen: ‘Als beheerafdeling 
waren wij op zoek naar een systeem dat snel 
en overzichtelijk managementinformatie kan 
leveren over ons gemeentelijk bomenbestand. 
Toen Tree-O-Logic ons een demo liet zien van 
Treedash, waren we gelijk enthousiast. Op een 
heel overzichtelijke manier worden areaalge-
gevens gepresenteerd, zowel in getallen als in 
grafieken. Daarnaast geeft het ook direct infor-
matie over beheerkosten. De kracht van het 
systeem zit vooral in het feit dat je snel en een-
voudig selecties kunt maken en presenteren.’
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Binnen de systematische indeling van het Regnum 
Vegetabile – het Plantenrijk - behoort het geslacht 
Carya tot de orde van de Juglandales en daarbin-
nen tot de familie van de Juglandaceae, de okker-
nootfamilie, in de volksmond de notenfamilie 
genaamd. Mijn ‘vrienden’ (u weet wel, die groep 
wetenschappers waarmee uw schrijver op voet 
van oorlog leeft, gloeiende, gloeiende…) hebben 
deze notenfamilie wederom in een andere orde en 
familie getrapt, omdat een of meer DNA-streepjes 
op een andere plaats staan. Ik heb het er niet meer 
over; anders stijgt mijn bloeddruk hoog boven het 
landelijk gemiddelde. Deze notenfamilie omvat 
slechts vijf geslachten. Naast Carya is dat Juglans, 
de walnoot, Pterocarya, de vleugelnoot, de vrij 
onbekende Platycarya, de kegelnoot, en de voor 
de meesten van u totaal onbekende Cylocarya, de 
Chinese wielnoot. Het geslacht Carya kent zestien 
soorten, die weer onderverdeeld zijn in rond de 35 
species, bestaande uit natuurlijke en door de mens 

gemaakte soorthybriden, vars en cv’s. 
Het geslacht Carya komt van nature voor in het 
oosten van Canada en in oostelijk en centraal 
Noord-Amerika, tot in Mexico aan toe, en drie 
soorten in oostelijk China en delen van Indochina 
(Vietnam, Laos en Cambodja). Het zijn allemaal 
grote tot zeer grote bomen in de gematigde 
klimaatzone van het noordelijk halfrond, met uit-
lopers tot aan de tropische zones van genoemde 
continenten. De meeste makkers zijn vreselijk 
moeilijk uit elkaar te houden; voor een juiste iden-
tificatie is determinatie op de bladeren volstrekt 
onvoldoende. Behalve van de bladeren is een 
grondige studie van de vruchten en de winter-
twijgen echt nodig om deze rakkers uit elkaar 
te houden. In het verleden heeft Carya verschil-
lende grote namen in de botanie, zoals Charles 
Sargent, Alfred Rehder en W.W. Ashe, de nodige 
bloed, zweet en tranen gekost, maar toch zaten ze 
er in een aantal gevallen gewoon naast. Voor de 

determinatie van de species is dit geslacht onder-
verdeeld in twee secties: sectie I, Apocarya en 
sectie II, Eucarya, waarbij het aantal blaadjes aan 
de centrale bladsteel, het aantal knopschubben en 
de vorm en grootte van de vruchten onderschei-
dend zijn. Om deze determinatie nog verder te 
vergemakkelijken, hebben bovengenoemde Alfred 
Rehder en twee andere meesters, Gerd Krüssmann 
en de Nederlander Willem Johan Hendriks, in hun 
imposante boekwerken zeer effectieve determina-
tiesleutels beschreven.

Kenmerken
De Nederlandse naam van dit geslacht is hickory 
of pecannoot. Alle vertegenwoordigers van dit 
geslacht zijn, net als de geslachten binnen de 
familie bladverliezende bomen en op enkele 
uitzonderingen na, grote tot zeer grote bomen, 
tot meer dan 40 m hoog. Grote exemplaren zijn 
majestueuze bomen met hoge, rechte stammen, 

Wenst u nog een nootje, waarde lezers? De ok-

kernootfamilie bestaat uit walnoten, vleugel-

noten, kegelnoten, wielnoten en bitternoten. 

Er zijn zwarte noten, grijze noten, Chinese 

vleugelnoten, Japanse makkers, bleke bitterno-

ten, harige jongens, koningsnoten en nog veel 

meer. Voor elk wat wils!

Auteur: Jan P. Mauritz VRT
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op oudere leeftijd voorzien van schitterende net-
vormige schorspatronen. Alle Carya’s hebben een 
opgaande, slanke en regelmatige kroonvorm, ovaal 
tot langwerpig eirond, soms enigszins schermvor-
mig met een open structuur en altijd de central 
leader tot de top van de kroon. De vruchtdra-
gende species hebben een meer schermvormige 
kroon, wat de vruchtzetting en rijping verbetert. 
De takken van Carya zijn stevig en voorzien van 
grijsbruine, vrij gladde schors, die later wel ruwer 
wordt. De twijgen zijn dik en stevig en afhanke-
lijk van de soort grijs, roodbruin, bruingrijs tot 
grijsgroen of olijfkleurig groenbruin, glad, met 
aan de top enige beharing, die op oudere leeftijd 
verdwijnt. De knoppen zijn over het algemeen 
vrij groot, waarbij de eindknop altijd groter is dan 
de zijknoppen, en, afhankelijk van de soort, van 
minder dan 1 cm tot wel 3 cm lang, rond tot eirond 
van vorm of spits eirond, van geel via geelbruin tot 
bruinrood van kleur, met een verschillend aantal 
knopschubben, beklierd, geschubd of behaard. 
De twijgen zijn in tegenstelling tot die van Juglans 
niet voorzien van geladderd merg, maar van vast 
en bruinig merg. De bladeren zijn altijd oneven 
geveerd, dus met een topblad, met een afwisse-
lende bladstand, maar lopen qua lengte en vorm 
sterk uiteen, van 20-30 cm lengte tot wel 50-70 cm 
lengte. Vooral het aantal zijblaadjes, de grootte en 
de vorm ervan zijn zeer verschillend. Dit loopt van 
drie tot zeventien zijblaadjes en van lancetvormig 
tot smal ovaal, en vaak sikkelvormig gebogen tot 
eivormig of eirond. De bladrand is fijn gezaagd, al 
dan niet gewimperd of behaard of tijdelijk behaard 
met okselharen aan de bladonderzijde, de blaad-
jes gesteeld of zittend, lange of korte centrale 
bladstelen met of zonder beharing, etc. etc. De 
blaadjes staan tegenover elkaar; dat noemen we 
bladjukken, waarbij de onderste jukken vaak veel 
kleinere blaadjes hebben dan de middelste en de 
topjukken. Het eindblad is vaak groot, maar soms 
ook niet. Alle Juglandaceae, dus ook de species 
van het geslacht Carya, bloeien eenslachtig en zijn 
eenhuizig. Dat wil zeggen: aparte mannelijke en 
vrouwelijke bloemen, maar wel voorkomend op 

één boom. De bloei is tijdens de bladontluiking of 
even daarna en speelt zich zo rond half mei af. De 
vrouwelijke bloemen zijn eindstandige aren, twee 
tot tien bijeen aan de top van de jonge twijgen, en 
ook geel tot geelgroen van kleur. De mannelijke 
bloemen zijn meestal veelbloemige katjes, drie bij-
een aan een gemeenschappelijke steel, deels aan 
het einde van de tweejarige twijgen en deels aan 
de basis van de nieuwe scheuten. De bloem heeft 
een drielobbig bloemdek met drie tot tien meel-
draden en is lichtgroen tot geelgroen van kleur. De 
vrucht is een ronde of eivormige, vaak ook kantige 
nootvrucht in een dikke peervormige of ronde tot 
rond-ovale bolster, weer sterk uiteenlopend van 
vorm en grootte, afhankelijk van de soort. Deze 
bolster heeft vier kleppen die bij rijping open-
splijten. Deze bolsters zitten aan het einde van 
de takken in trossen van twee tot wel tien bijeen. 
Het aantal is vanzelfsprekend gekoppeld aan het 
aantal vrouwelijke bloemen. De nootvrucht is een 
tweedelige vrucht met diepgaande groeven, als 
de hersenen van een mens, lang ovaal en door-
gaans glad, glanzend lichtbruin van kleur, dun 
en in veel gevallen erg smakelijk. De noten van 
geselecteerde vruchtrassen van bepaalde species 
van Carya illinoinensis, de pecannoot, worden als 
productienoten geteeld in enorme plantages in de 
zuidelijke staten van de VS. De cv’s van deze Carya 
illinoinensis worden in de dendrologische literatuur 
niet benaamd, en dat is raar. De Amerikaanse den-
droloog Donald Wyman beschrijft meer dan twin-

tig van deze specifiek gekweekte rassen. Cv-namen 
als ‘Major’, ‘Possy’, ‘Burlington’ en ‘Hardy’s Giant’ 
zijn bekende leveranciers van de zeer smakelijke 
pecannoten, die zowel rauw als geroosterd in aller-
lei verpakkingen te verkrijgen zijn. Zoals alle noten 
vormt ook Carya een breed spreidend, diepgaand 
wortelgestel met een voorkeur voor diep open, 
voedselrijke, goed vochthoudende drainerende 
gronden. De bomen zijn echter wel zeer verdraag-
zaam als niet aan alle voorwaarden wordt voldaan. 
Belangrijk is dat er binnen het geslacht nauwelijks 
ziekten voorkomen en dat er ook weinig aantas-
ting van insecten in en op het blad voorkomt. Het 
is onbegrijpelijk dat er zo weinig aanplant van 
deze bomen in Nederland plaatsvindt. Ja, dames 
en heren boomkwekers, inderdaad. Carya’s heb-
ben één groot probleem, en dat is dat ze zo jong 
mogelijk op de definitieve standplaats moeten 
worden geplant. Carya heeft een broertje dood 
aan verplanten. Dat is jammer, want van de hon-
derd zaailingen blijven er minder dan twintig over 
in de maat 20-25. Boomkwekers vinden dat – ove-
rigens geheel terecht – wat weinig, waardoor de 
boom zichzelf eigenlijk uit de markt prijst. Helaas, 
want het zijn probleemloze bomen, fantastisch 
toepasbaar in de openbare ruimte. En dan mogen 
ze wat uw schrijver betreft wel drie keer zo duur 
zijn. Uiteindelijk is het resultaat het belangrijkste.
Niet alleen in Nederland, maar in vrijwel heel 
Europa kom je de boom weinig tegen in de 
openbare ruimte, behalve dan in oude parken en 

SORTIMENT
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Carya illinoinensis behaarde vruchten
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botanische tuinen, en daar kom ik dan helaas weer 
weinig groene collega’s tegen. En zo is de cirkel 
helaas weer rond. Onbekend maakt onbemind! De 
meeste groenmensen kennen de hickory alleen 
van de gereedschapstelen van de spade, de schof-
fel en de bijl. Zeer goed, sterk en taai hout, dat 
bij uitstek ook geschikt is voor houten lepels en 
roerspanen voor in het huishouden, maar zeker 
ook voor toepassingen in de bouw van woningen, 
bruggen, lambrisering e.d. Carya’s zijn in hun 
natuurlijk verspreidingsgebied dus ook bij uitstek 
houtleveranciers. Daarnaast dragen deze species 
ook in belangrijke mate bij aan de fantastisch 
mooie en overweldigende kleurenpracht van de 
zogenaamde Indian summer, het schitterende 
kleurenspektakel van herfstkleuren van het 
gemengde loofhoutwoud.

Sortiment 
Snel kennismaken met deze ‘joppers’, en wel, zoals 
u gewend bent, in alfabetische volgorde.

Carya cathayensis
Deze makker draagt de Nederlandse naam Chinese 
hickory. Uw schrijver had geen idee en heeft het 
voor u opgezocht. De boom is omstreeks 1915 
door de Nederlander Frank Meyer gevonden in de 
provincie Chekiang in Midden-China. Deze land-
genoot werkte voor het Plant Introduction Station 
Glenn Dale in de VS en reisde veel door China en 

de buurlanden, waar hij deze makker ook aantrof. 
De boom is in 1917 in Noord-Amerika geïntrodu-
ceerd. Het is een grote boom, tot ca. 20 m hoog, 
met een vrij smalle koepelvormige kroon. Binnen 
het geslacht is deze sterk groeiende boom wel een 
kleintje, dat hier in Europa tot 14 m hoogte reikt. 
Bijzonder ten opzichte van de algemene kenmer-
ken van het geslacht zoals bovenstaand beschre-
ven, is dat de jonge twijgen met geel-oranje 
schubben bedekt zijn. Deze kleurschakering geeft 
een fraai winterbeeld. Het blad is oneven geveerd 
met vijf tot zeven kortgesteelde blaadjes, dus twee 
tot drie bladjukken en een topblad. De blaadjes 
zijn lang eivormig, 10 tot 14 cm lang, donkergroen 
van kleur en de onderzijde lichtergroen en schilfe-
rig, geel met een behaarde middennerf. De bolster 
is omgekeerd eirond van vorm en ca. 4 cm lang 
met een eivormige vrucht van 2-2,5 cm lengte en 
een heerlijk zoete smaak. Deze species is uiterst 
zeldzaam in Europa.

Carya cordiformis
De soortnaam cordiformis betekent hartvormig 
en slaat op de vorm van de noot. Deze makker 
komt van nature voor in een heel groot versprei-
dingsgebied, in de oostelijke staten van de VS in 
de gemengde loofhoutwouden aldaar, samen 
met andere Carya’s, Quercus-soorten zoals alba, 
coccinea, Tilia americana, Robinia, Juglans nigra en 
vele andere. De boom is in 1766 in Engeland geïn-

troduceerd. De Nederlandse naam is bitternoot. 
Bijzonder is dat deze jopper op zeer verschillende 
gronden groeit en ja, dames en heren, heel goed 
groeit, van droge, sterk grindhoudende gronden 
tot voedselrijke en vochtige lagere gronden, rivier-
oevers en zelfs op moerasachtige gronden. De 
boom doet het gewoon overal! De boom bereikt 
een hoogte van 25 tot 30 m. Hier in Europa is dat 
ongeveer 20 tot 23 m. Het zijn dus echt knotsen 
van bomen! De boom vormt een heel hoge, breed 
eironde kroon, een soort koepel, want de boom is 
ongeveer twee keer zo hoog als breed. De schors 
van de jonge bomen is glad en zacht, groengrijs 
van kleur, op latere leeftijd grijs tot bruingrijs, met 
ineen gevlochten diepe schorruggen; prachtig! De 
twijgen zijn roodbruin, met spoedig kaal worden 
van de beharing, en glad. Later worden deze twij-
gen grijs van kleur, met veel kleine wittige lenticel-
len bezet. De knoppen zijn bedekt met twee à drie 
gele knopschubben, die vaak boven elkaar boven 
het bladmerk zitten, en een zwavelgele eindknop, 
die slank eivormig is met een spitse top en 1 tot 
1,8 cm lang; hét onderscheidende kenmerk van 
alle andere Carya’s. Het blad is 14 tot 24 cm lang 
met meestal vier bladjukken en een topblad. De 
blaadjes zijn smal, omgekeerd eivormig tot lancet-
vormig, 9 tot 15 cm lang, met een toegespitste top 
en een wigvormige bladvoet. De blaadjes aan de 
bladjukken worden vanaf de onderzijde van het 
blad steeds groter en zijn via een klein bladsteeltje 
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van 4-5 mm verbonden met de centrale bladsteel. 
De bladrand is fijn gezaagd en het bladoppervlak 
is glanzendgroen en licht behaard tot kaal. De 
onderzijde van het blad is lichtgroen en dicht 
behaard met sterharen en kleine gele bladkliertjes. 
De herfstkleur is fantastisch goudgeel. De bloei van 
deze makker is in mei-juni, met gesteelde manlijke 
katjes tot wel 4 cm lang en met vier gele meeldra-
den per bloempje. De vrouwelijke bloemen, meest-
al met twee à drie exemplaren bijeen, staan in 
korte eindstandige aren met een groengele kleur.
De vruchten staan dus ook met twee tot drie 
bijeen en zijn peervormig of omgekeerd eirond 
van vorm, met een groengele bolster, boven het 
midden licht gevleugeld en met groene wratjes 
en gele kliertjes bezet. De bolster is 2,5 tot 3 cm 
lang en heeft vier kleppen met gevleugelde naden, 
die tot ongeveer de helft opengaan. De noot is 
breed eivormig, glad en 1,5 tot 2 cm lang, met een 
dunne grijze en gladde schaal, in een scherpe punt 
uitlopend. De kern is meestal bitter en niet voor 
directe consumptie geschikt. Uit deze noten wordt 
de bekende notenolie gewonnen, die voorheen 
in lampen en voor medicijnen werd gebruikt. De 
boom is een goede houtproducent en produceert 
zwaar en schokbestendig hout. Als het goed 
gezaagd wordt, is het uitermate sterk constructie-
hout voor allerlei doeleinden. Een superboom, die 
zowel in de straat als in het park een enorm fraaie 
verschijning is met een adembenemende gele 

herfstkleur. Deze Carya is vanwege zijn natuurlijke 
tolerantie met betrekking tot zijn standplaats, van 
droog tot nat en van redelijk voedselarm tot voed-
selrijk, een van de beste bitternoten voor toepas-
sing in het openbaar groen hier in Nederland.

Carya glabra
De soortnaam glabra betekent glad of kaal, maar 
dat is voor de meeste lezers van dit feuilleton een 
open deur. Het natuurlijk verspreidingsgebied 
van deze species komt ongeveer overeen met dat 
van de vorige hoofdpersoon van dit feuilleton en 
loopt iets noordelijker door, tot in oostelijk Canada, 
Quebec en de regio rond het Eriemeer. Het is een 
belangrijke woudvormende boom in het gemeng-
de loofhoutbos, die op de wat hoger gelegen en 
drogere hellingen van de heuvels en bergruggen 
groeit. Het is een heel grote boom, 25 tot 30 m 
hoog, in zijn optimum tot wel 40 m hoog, met een 
langwerpige koepelvormige kroon, die op oudere 
leeftijd breder wordt met overhangende takken. 
Dit zijn echt ‘beulen van bomen’, zo imposant en 
zo groot! De schors op de enorme stammen is 
aanvankelijk glad en grijs. Bij het groeien in de 
loop der jaren wordt deze schors donkergrijs tot 
bruingrijs van kleur, met diepe en smalle, netvor-
mige schorsruggen en schorskammen. De twijgen 
zijn slank, glad en kaal en bedekt met massa’s 
lijnvormige tot ovale lenticellen. De knoppen van 
deze jopper zijn spits eivormig, licht- tot roodbruin 
van kleur, met een grote eindknop tot ca. 1 cm 
lang. De knoppen zijn bedekt met vier tot vijf korte 
donzig behaarde knopschubben. Het blad is zoals 
altijd bij Carya oneven geveerd en wel 30 cm lang, 
met vijf tot zeven deelblaadjes aan een tot 20 cm 
lange, kale hoofdspil. De blaadjes zijn 10 tot 15 cm 
lang en 2,5 tot 5 cm breed, met een fijn gezaagde 
bladrand en een wigvormige bladvoet. De blad-
kleur is glanzend donkergroen aan de bovenzijde 
en lichtgroen aan de onderzijde, met beharing in 
de nerfoksels. De zijblaadjes zitten op de hoofdnerf 
en het topblad is kort gesteeld. Bijzonder is dat 
het blad bij ontluiken bruingroen tot bronsgroen 
van kleur is en een schitterende goudgele herfst-

kleur toont. De manlijke bloeiwijze bestaat uit 7 
tot 14 cm lange, kort gesteelde hangende katjes, 
met fraaie oranjerode helmknoppen aan de gele 
meeldraden; de vrouwelijke bloempjes zitten in tot 
wel 20 cm lange, eindstandige aren. De vruchten 
zijn variabel van vorm en grootte, meestal kogel-
rond tot wat peervormig en ca. 3,5 cm lang. De 
noot is tot 2,5 cm lang, lichtbruin van kleur, met 
een gladde schaal. De kern is bitter en smerig van 
smaak. Het duurt circa vijftig jaar voor deze boom 
volop noten produceert. De grote meester Alfred 
Rehder beschrijft een onderscheidend type van 
deze soort, een var. dus, die uitsluitend langs de 
oostelijke kuststrook van de VS voorkomt, met 
grotere, omgekeerd eironde vruchten, Carya glabra 
var. megacarpa. 

Carya illinoinensis                                          
Dé leverancier van hickory- of pecannoten. De 
soortnaam verwijst naar de staat Illinois, een van 
de warmere staten van de VS met een milder kli-
maat, net als Iowa en Kansas in het Mississippi-dal, 
Texas en Alabama in het zuiden tot in Mexico toe. 
In deze staten en ook elders zijn enorme plantages 
van deze pecan aangeplant. In zijn natuurlijk ver-
spreidingsgebied is het ook een vertegenwoordi-
ger van de aldaar aanwezige loofhoutbossen, met 
Liquidambar styraciflua, Platanus occidentalis, Ulmus 
Americana en Quercus nigra. Voor Amerikanen 
levert deze makker een geliefd borrelnootje, zoals 
bij ons pinda’s of chips. De boom is na circa twintig 
jaar vruchtbaar en levert de grootste notenpro-
ductie tussen zijn 75e en 225e levensjaar. Daarna 
wordt het langzaam minder, maar zelfs bomen 
van meer dan 350 jaar oud leveren nog genoeg 
noten op. De boom prefereert een dagtempera-
tuur van 24 tot 30 graden in een lang seizoen, met 
daarbij ook nog een hoge luchtvochtigheid. De 
boom is rond 1766 in Europa geïntroduceerd en 
via Engeland verspreid. In het verspreidingsgebied 
worden het enorme bomen met gigantische afme-
tingen, tot wel 45 m hoog, met uitschieters van 
boven de 50 m. De meesten van u, waarde lezers, 
kunnen zich daar moeilijk een voorstelling van 
maken. Een poging van uw schrijver om dit feno-
meen ietwat te verduidelijken: een heel grote vrij-
staande beuk of eik in uw werk- of leefomgeving 
heeft een hoogte van rond de 20-22 m. En dat zijn 
in Nederland echt uitzonderingen. Twee van die 
joppers boven op elkaar is nog niet hoog genoeg. 
Bizar, hoe groot deze bomen zijn.
Aan een kaarsrechte en tot in de top doorlopende 
central leader vormt de boom een langwerpige 
eivormige kroon, die op latere leeftijd breed sprei-
dend wordt, met wijd uitstaande, min of meer 
uitwaaierende takken en twijgen. De schors van 
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deze makker is in de jeugdfase glad en groenrijs 
van kleur, later op de machtige stam onregelmatig 
gegroefd, in diepe ruitvormige schorsruggen. De 
kleur varieert van grijs tot grijsbruin tot zilver-
grijs; schitterend. De twijgen zijn grijsbruin tot 
roodbruin van kleur, eerst fors behaard, later kaal, 
met langgerekte kleine bruine lenticellen en gele 
klieren. Bijzonder is dat deze makker tot diep in de 
zomer nog altijd scheuten aanmaakt, die 30 tot 40 
cm lang kunnen worden en vrij laat afrijpen, waar-
door vorstschade kan toeslaan, maar nooit verder 
dan tot op het overjarige hout. Hier in Nederland 
zal dat vanwege ons zeeklimaat wel loslopen, 
maar uw schrijver moet het wel melden, dus: 
jonge bomen van het geslacht Carya illinoinensis 
zijn helaas in hun jonge jaren en op latere leeftijd 
uitsluitend op de eenjarige twijgen gevoelig voor 
nachtvorst. De knoppen zijn gelig bruin van kleur, 
klierachtig en behaard. De eindknop, vaak omringt 
door twee kleine zijknoppen, is groter dan deze 
zijknoppen, tot wel 1,2 cm lang en toegespitst, 
met gele kliertjes op de knopschubben. Vaak 
zitten twee zijknoppen boven elkaar, boven het 
bladmerk. Het blad is tot 35 cm lang met vier tot 
zes bladjukken en een topblad. De blaadjes aan 
de laagste jukken zijn beduidend kleiner dan de 
blaadjes bovenin. De bladvorm is lancetvormig 
tot smal elliptisch, aan de top iets sikkelvormig 
gebogen, 8 tot 16 cm lang en 2 tot 4 cm breed, 
met een fijn gezaagde bladrand, een toegespitste 

bladtop, een scheef wigvormige bladvoet, vrijwel 
zittende blaadjes en een kort gesteeld topblad. (Ik 
hoop dat deze laatste volzin u voldoende morfolo-
gische kenmerken van het blad geleverd heeft…) 
De volgende reeks: de centrale bladspil is 18 tot 26 
cm lang en behaard met sterharen, de bladschij-
ven zijn zeer dun en daardoor doorschijnend, de 
bovenzijde van het blad is glanzend lichtgroen van 
kleur en kaal na enige beharing, de bladonderzijde 
is lichter groen, eerst klierachtig behaard en later 
ook kaal en beklierd. Bent u er nog?

De bloeiwijze van de mannen is in de bladoksels 
langs de twijgeinden, 12 tot 15 cm lang en licht-
groen van kleur, met zes meeldraden per bloemke; 
de vrouwelijke katten hangen in eindstandige 
aren van ca. 20 cm lengte en zijn geel van kleur 
en behaard. De vruchten zitten in ovale tot ovaal-
ronde bolsters met een spitse top en zijn 3 tot 8 
cm lang, hangen in trossen van drie tot tien stuks, 
met een licht gevleugelde bolster. De noten zijn 
glad en lichtbruin tot roodbruin van kleur, dun-
wandig met een soort olijfachtige vorm. De zeer 
smakelijke kern is heerlijk zoet; voor optimale 
rijping hebben de noten een lange en vorstvrije 
periode in de herfst nodig. Deze species heeft ook 
een twintigtal vruchtrassen, die niet of nauwelijks 
bekend zijn hier. Er wordt ook niet of nauwelijks 
melding van gemaakt in dendrologische boekwer-
ken en publicaties, en dat is heel jammer. Want 

zoals er in Europa, en dus ook hier in Nederland, 
tal van goede vruchtdragende species van Juglans 
regia voorhanden zijn, zo is dat ook het geval voor 
deze Carya illinoinensis. Het hout van deze jopper 
is prachtig roodbruin van kleur; hij levert geweldig 
mooi hout op voor kunstvoorwerpen, fineer, meu-
bels en allerlei gebruiksvoorwerpen. Al met al een 
toppertje van een meter of 30!

Carya laciniosa
De Latijnse soortnaam laciniosa betekent ‘van vele 
slippen voorzien’; uw schrijver heeft geen idee 
waarop die benaming van toepassing is. Wel weet 
ondergetekende dat het een enorme boom wordt, 
daar in zijn natuurlijk verspreidingsgebied in het 
oosten en het midden van Noord-Amerika, vanaf 
de staat New York tot in Indiana en van Tennessee 
tot in Oklahoma, langs rivieren die periodiek over-
stromen en op andere vochtige en voedselrijke 
gronden. De boom is daar ook weer onderdeel 
van de gemengde loofhoutbossen, met Quercus 
microcarpa, Quercus falcata, Acer rubrum, Ulmus 
americana, Tilia americana en andere. Op een aan-
tal locaties zijn er zelfs zuivere opstanden van deze 
geweldenaar. De boom vormt een langwerpige, 
eironde tot soms ronde kroon om een krachtige 
central leader. Deze makker wordt zomaar 40 m 
hoog. Een bijzonder kenmerk is de schors op de 
machtige stammen, die grijs van kleur is in ver-
schillende nuances, en in lange smalle gebogen 
schorsplaten, tot 80 cm lengte, loslaat als grote 
schorsschubben aan de boom met opkrullende 
randen.  De boom groeit dus uit zijn jas en laat de 
stukken ook gewoon vallen. Bij dieren noemen we 
dat ruien of vervellen. De takken en twijgen zijn 
afstaand en grijsbruin tot oranjebruin van kleur. 
Eerst zijn deze twijgen bedekt met sterharen; later 
in het seizoen zijn ze glad en kaal, maar wel bezet 
met vele klierachtige lenticellen. De knoppen zijn 
eivormig spits en bruin van kleur, met bruine knop-
schubben en klierig behaard. Het blad is erg groot, 
tot wel 50 cm lang, doorgaans met drie tot vier 
jukken met lancetvormige blaadjes tot 20 cm lang 
en 3,5 tot 10 cm breed boven het midden, en een 
groot topblad. Het bladoppervlak is donkergroen 
van kleur, op de nerven dicht behaard; de onderzij-
de is lichtergroen en geheel kort en dicht behaard. 
Door deze beharing van de bladeren heeft deze 
species, net als cv’s van Tilia tomentosa, vrijwel 
geen last van luizenaantasting. Weer een goede 
reden om deze boom toe te passen als straat- en 
laanboom in de openbare ruimte. De bladtop is 
toegespitst, de bladvoet wigvormig, de nerven zijn 
tot in de bladrand doorlopend en vlak daarvoor 
vergaffelend, en de bladrand is gezaagd. De man-
lijke katten zijn 12 tot 20 cm lang, geelgroen van 
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kleur en roestkleurig behaard. De vrouwtjes zitten 
met drie tot vijf bijeen in wederom eindstandige 
aren met een zeer dichte beharing. De vruch-
ten zijn 6 tot 7 cm lange, dikke, rondachtige tot 
elliptisch-ronde kogels, met een vierkantig geribde 
noot met een smakelijke zoete kern. In de VS wordt 
naast de noot ook het hout van deze makker hoge-
lijk gewaardeerd. Het donkerbruine, keiharde, taaie 
en elastische hout wordt voor talloze toepassingen 
benut en hier in Europa is het een fantastische 
en opvallende parkboom, als je hem tenminste 
tegenkomt. In Nederland kent uw schrijver eigen-
lijk uitsluitend de schitterende exemplaren van vier 
soorten Carya in Hilversum in de Blijdensteinlaan.

Carya ovata
De Nederlandse naam, die vrijwel niemand kent 
(houden zo!), is witte bitternoot. Deze tot 40 m 
hoge boom komt in een groot verspreidingsge-
bied voor, in de oostelijke en centrale staten van 
de VS en in Zuidoost-Canada, vanaf het Grote 
Merengebied tot aan de Golf van Mexico en in 
westelijke richting tot aan de Great Plains van het 
Middenwesten. De boom komt daar voor in de 
gemengde loofhoutbossen, met andere hickory, 
Quercus alba, Acer rubrum, Tilia Americana en al die 
andere loofhoutsoorten die bij de bovenstaande 
familieleden benoemd zijn. De boom is sinds 1629 
in Engeland in cultuur en vanaf daar in Europa 
verspreid. Het is zoals gezegd een grote, tot 40-45 
m hoge boom met een smal ovale, langwerpige 
en open kroon. Die open kroon is een kenmerk 
van alle Carya’s. Weer zo’n goede reden om deze 
boom in de teelt op te nemen, dames en heren 
boomkwekers, en vooral u, dames en heren boom-
beheerders, zou er duidelijk om kunnen vragen, 
om deze beauty’s van straat- en laanbomen voor 
de brede profielen. Een belangrijk kenmerk van 
deze species is de loslatende grijze schors, net 
als bij broertje laciniosa, een sterk afschilferende 
grijze schors met lange schorsstroken van wel 35 
cm die aan de randen opkrullen. Broertje laciniosa 
heeft de langste schorsstroken, ovata de breed-
ste. De jonge twijgen zijn bedekt met een bleke 
donsbeharing; later in de tijd zijn ze kaal en glan-
zend lichtbruin van kleur, met veel langgerekte 
lenticellen. Het blad is oneven geveerd, met twee 
tot drie jukken met vijf à zeven blaadjes die 12 tot 
20 cm lang en 5 tot 7,5 cm breed zijn. Het topblad 
is het grootst, ovaal lancetvormig, met onderaan 
blaadjes die kleiner zijn dan de hoger geplaatste 
tweetallen. De bladtop is sterk toegespitst en 
de bladvoet is afgerond. Het blad heeft een fijn 
gezaagde bladrand en is langs de rand gewimperd. 
De centrale bladspil is 15 tot 30 cm lang, stevig 
en klierachtig behaard. De zijblaadjes zijn vrijwel 

zittend aan de bladspil en het topblad met een 
korte steel. Het blad is diep geelgroen van kleur en 
kaal, met een onderzijde die sterk behaard is, later 
glanzend lichtgroen met korte beharing. De boom 
heeft een fantastische goudgele herfstkleur. De 
bloei is gelijk aan die van de broeders; de manlijke 
katjes zijn 7 tot 14 cm, met drie bijeen, lichtgroen 
van kleur, behaard met klieren en vier meeldraden. 
De dames zijn niet zo spectaculair, meestal twee 
bij elkaar in korte aren, dicht behaard en klierig. 
De ronde bolsters aan de top zijn iets afgeplat,  3 
tot 6 cm lang en roodachtig bruin. De noot is licht 
viervleugelig, witbruin van kleur en zeer smakelijk. 
Carya ovata levert één keer per twee jaar een zeer 
goede notenoogst en is daarmee een van de beste 
notenproducenten van de VS. Het hout en de toe-
passingen van deze makker zijn vrijwel gelijk aan 
die van broertje laciniosa. De houtresten en het 
zaagsel worden benut in rokerijen voor ham, spek, 
vlees en vis.

Helaas alweer de laatste species van dit geweldige 
geslacht: Carya tomentosa
De soortnaam tomentosa is Latijn en betekent 
viltig, wollig. Hij slat, net als bij Tilia tomentosa, op 
de viltig behaarde bladeren. De boom komt van 
nature voor in de oostelijke en de midwest-staten 
van Noord-Amerika en Zuidoost-Canada. Het zijn 
grote bomen, tot ca. 30 m hoog, dus minder groot 
dan zijn broers, maar toch: 30 m, oftewel anderhalf 
keer de hoogste beuk van Nederland… 
De boom vormt een hoge, uitgerekte, koepel-
vormige tot breedronde kroon op een machtige 
centrale stam. De schors is in de jeugdfase lichtgrijs 
en glad. Op oudere leeftijd wordt de kleur don-
kergrijs en ontstaan er onregelmatig gegroefde 
en afgeplatte schorsruggen. De jonge twijgen zijn 
olijfbruin van kleur, eerst stug behaard, later kaal 
en roodbruin van kleur en aan de top blijvend 
behaard. De knoppen zijn groot, eivormig en 
behaard, met een opvallend grote eindknop tot 
wel 3 cm lang. Het blad is groot, tot 40 cm lengte, 
met drie tot vier bladjukken en een heel groot 
topblad van wel 18-20 cm lengte. De onderste zij-
blaadjes zijn beduidend kleiner, 8-10 tot 12-16 cm 
voor de bovenste bladjukken. De hoofdspil is 15 
tot 21 cm lang, behaard en bezet met kliertjes. De 
blaadjes hebben een toegespitste bladtop en een 
wigvormige bladvoet. De bladrand is fijn gezaagd 
en de nerven vertakken zich vlak voor de bladrand. 
De bladeren zijn glanzend diep groen en behaard 
aan de bovenzijde, aan de onderzijde lichtergroen, 
en vooral langs de nerven behaard en met kleine 
kliertjes bezet. Bij het kneuzen van het blad komt 
een welriekende geur vrij. De manlijke bloemen 
zijn viltig behaarde, lichtgroene, tot 15 cm lange 

katjes, met vier meeldraden per bloem. De dames 
staan met twee of drie bijeen aan eindstandige 
aren en zijn groen en dicht behaard. De vrucht is 
een vrijwel ronde bolster, tot 6 cm lang, met ronde, 
iets afgeplatte en puntige noten, dikwandig en 
lichtbruin van kleur. De kern is betrekkelijk klein, 
wel zoet, maar geen spektakelstuk. De boom levert 
prachtig zwaar, taai en sterk elastisch hout op, met 
een zeer hoge drukweerstand voor constructie-
hout, gereedschapstelen en sportattributen zoals 
knuppels en ijshockeysticks.

Afsluitend
Helaas is er aan dit deel van het feuilleton weer een 
einde gekomen. Niet dat het geweldige geslacht 
in zijn geheel besproken is, maar de andere mak-
kers zijn nog onbekender dan degene die op dit 
podium aan u voorgesteld zijn. Carya’s… meer 
dan fantastisch mooie bomen, geweldige verschij-
ningen, die ook hier in Nederland een voorname 
plaats verdienen in de openbare ruimte als laan- en 
straatboom of als parkboom. Het probleem dat 
het geslacht niet in die positie verkeert, ligt in het 
verplanten. Dat is heel moeilijk, maar mogelijk kan 
de teelt op een andere species binnen de familie 
uitkomst bieden. De proef is het meer dan waard. 
De boomkweker die deze boom succesvol in de 
markt kan zetten, is echt spekkoper! Kortom: het 
zijn superbomen met een machtige verschijning 
en geweldige herfstkleuren. Geen nare ziekten, een 
diepwortelend wortelgestel en een gigantische, 
maar transparante kroon. Echt joppers, dus!

Groet,

SORTIMENT

DGA Mauritz Adviseurs & Taxateurs BV.
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Tot de inwerkingtreding van de Wnb geldt voor 
houtopstanden die ‘buiten de bebouwde kom-
Boswet’ staan bij velling een meldingsplicht bij de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Deze 
bebouwde kom-Boswet hoeft niet gelijk te zijn aan 
de bebouwde kom-Wegenverkeerswet. Melding 
is niet nodig bij dunning of als de bomen op een 
erf of in een tuin staan. Melding hoeft ook niet als 
sprake is van een ‘zelfstandige eenheid’ van minder 
dan 10 are of van niet meer dan 20 bomen op een 
rij. Verder is een aantal soorten/categorieën van 
melding vrijgesteld. Binnen drie jaar na velling 
moet worden herplant. Hiervoor kan een vrijstel-
ling gelden of men kan ontheffing aanvragen.  
Tot zover in het kort de Boswet. 

De grote verwarring ontstaat bij het regelverbod 
van artikel 15 van de Boswet. Daarin staat -kort 

samengevat- dat gemeenten en provincies geen 
regels mogen maken voor bomen die onder de 
meld- en herplantplicht van de Boswet vallen.  
Ook is het verboden regels te maken voor een  
aantal soorten/categorieën die ook onder de 
Boswet van melding en herplant zijn vrijgesteld. 
Veel gemeenten willen echter juist wel een  
velverbod maken voor dit soort bomen. De Wet 
Natuurbescherming heeft daarvoor een ‘nieuwtje’! 

Wnb
Goed nieuws is dat er met de uitwerkingtreding 
van de Boswet, door de opname van de regels in 
de Wnb, samen met regels rond flora, fauna en 
natuur, meer bekendheid komt over de regels rond 
houtopstanden. Ook in de Wnb blijft – behoudens 
vrijstellingen – de meld- en herplantplicht bestaan 
voor houtopstanden die buiten de bebouwde 

kom-Wnb staan. Anders dan onder de Boswet 
vallen voortaan de paardenkastanje, treurwilg, 
Italiaanse populier en linde ook onder de meld-  
en herplantplicht van de Wet Natuurbescherming 
(behoudens vrijstellingen). Nu al is het min of meer 
gebruikelijk dat herplant van lindes onder  
de Boswet wordt toegestaan. 

Verder zijn er geen Wnb-regels voor kerstbomen 
die niet ouder zijn dan 20 jaar, voor kweekgoed, 
voor uit populieren of wilgen bestaande beplan-
ting langs waterwegen, wegbeplanting of eenrijige 
beplantingen langs landbouwgronden. Nieuw is 
dat de Wet Natuurbescherming niet geldt voor 
– uit populieren, wilgen of essen bestaande – 
beplantingen die bedoeld zijn voor de productie 
van biomassa, mits zij eens per tien jaar worden 
geoogst. Deze moeten bestaan uit minstens 

Na lang wachten gaat het op 1 januari 2017 gebeuren: de Wet Natuurbescherming (Wnb) treedt in werking, met daarin opgenomen de bescherming van 

houtopstanden. Houtopstanden die nu nog beschermd worden door de dan uit werking tredende Boswet, vallen voortaan onder de nieuwe wet. 

Auteur: mr. A.V.K. Goudzwaard

Boswet versus Wet 
natuurbescherming: 
wie is bevoegd?
Wet Natuurbescherming treedt begin 2017 in werking
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tienduizend stoven per hectare per beplantings-
eenheid. Verder moet het gaan om een aaneen- 
gesloten beplanting die niet wordt doorsneden 
door onbeplante stroken die breder zijn dan twee 
meter, en die is aangelegd na 1 januari 2013. 
Dunning en periodiek onderhoud van hakhout/
griend zijn vrijgesteld. Verder is er in artikel 4.4 
Wnb nog een fiks aantal vrijstellingen opgenomen,  
o.a. met betrekking tot instandhoudingsmaat-
regelen of passende maatregelen voor Natura 
2000-gebieden. Voortaan is er vrijstelling van 
meldings- en herplantplicht als bij velling 

gewerkt wordt volgens een door de minister van 
Economische Zaken goedgekeurde gedragscode. 
Wel kan de gedragscode aangeven dat men moet 
herplanten.  

Voor melding is het Gedeputeerde Staten het 
bevoegd orgaan. Gedeputeerde Staten kan voort-
aan ontheffing van de herplantplicht verlenen en 
heeft de bevoegdheid tot het opleggen van een 
velverbod voor telkens vijf jaar.  
Het college van Provinciale Staten krijgt de 
bevoegdheid om regels te maken over de wijze 
van melding, herplant, compensatie en extra  
vrijstellingen. Het is goed dat dit alles in een 
provinciale verordening komt. Het nadeel is dat die 
verordening per provincie kan verschillen. Het was 
handig geweest als de Wnb zelf wat meer definities 
had gegeven. Een voorbeeld is de onduidelijke 
term ‘zelfstandige eenheid’, want in de praktijk van 
de Boswet bleek die term per provincie vatbaar 
voor een andere uitleg.

Overtreding van de Wnb is een economisch delict 
en valt dus onder het strafrecht. Tegen een appel-
label besluit (bv. ontheffing van herplantplicht) is 
voortaan beroep in twee instanties bij de bestuurs-
rechter mogelijk, namelijk bij de rechtbank en bij 
het College van Beroep voor het bedrijfsleven. 

NIEUW Wnb 
Dan het ‘nieuwtje’: onder de Boswet is het regel-
verbod van artikel 15 altijd een lastig artikel.  
Het verbiedt gemeenten en provincies om regels 
te maken voor een aantal soorten/categorieën 
houtopstanden. Begin 2015 is artikel 15 lid 2 van 
de Boswet gewijzigd. Het kabinet geeft aan dat er 
een meer generieke regeling moeten komen voor 
deze overheden voor het maken van velverboden. 
Men wil stapeling van regels voorkomen. Vreemd 
genoeg komt deze gewijzigde bepaling niet terug 
in het regelverbod van artikel 4.6 Wnb. Het artikel 

is überhaupt vreemd vormgegeven en zeer ondui-
delijk. In de aanloop naar het besluit tot inwerking-
treding van de Wet Natuurbescherming stelde ik 
er vragen over en kreeg vervolgens volop vragen 
terug. Tot mijn verbazing besloot de staats- 
secretaris van EZ artikel 4.6 op het laatste moment 
niet in werking te laten treden. Het regelverbod 
bestaat daarom niet meer vanaf 2017. 
Gemeenten en provincies zullen hier blij mee zijn. 
Eindelijk kunnen zij velverboden in hun APV of 
Bomenverordening maken voor bijzondere  
bospercelen en houtopstanden die ook onder de 
bescherming van de Wet Natuurbescherming  
vallen. Dit kan een zeer waardevolle bijdrage 
leveren aan het behoud van het Nederlandse 
landschap. Ik vraag mij echter af boseigenaren 
hier tevreden mee zijn. In beginsel is het namelijk 
mogelijk dat er voortaan, in overeenstemming 
met de Wnb, een meld- en herplantplicht Wnb en 
een gemeentelijk velverbod op een houtopstand 
ligt. Het kan ook zijn dat er geen meldingsplicht 
is omdat gewerkt kan worden op grond van een 
gedragscode, maar dat er wel een omgevings- 
vergunning voor velling moet worden aange-
vraagd. Mogelijk had de wetgever in een eerder 
stadium een beter vormgegeven artikel kunnen 
opstellen. Op zich is het vreemd dat een voor 
boseigenaren en overheden zo belangrijk onder-
deel van de Wet Natuurbescherming op het laatste 
nippertje geen werking krijgt. 

JURIDISCH

Vrijstelling door werken met 

een voor dat doel 

opgestelde en door 

minister goedgekeurde 

gedragscode

5 min. leestijd

Mr. A.V.K. Goudzwaard is als boomjurist/juri-
disch adviseur groen, natuur en landschap 
werkzaam bij Cobra groenjuristen, onderdeel 
van Cobra adviseurs. Cobra adviseurs adviseert 
over alle aspecten met betrekking tot stedelijke 
natuur.

Nieuw: geen regelverbod 

meer voor gemeente 

en provincie
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De ongeveer 150-jarige monumentale zomereik 
stond als enige boom pal tegen de rijweg aan. 
Andere bomen langs de weg staan op 1,5 meter 
van de rijbaan. De Raad van State in Den Haag 
bepaalde afgelopen 16 november dat de eik – die 
overigens niet de status van monumentale eik 
heeft – mocht worden geveld, omdat hij de ver-
keersveiligheid in gevaar bracht.

Twee jaar geleden was onder de gemeentelijke 
verordening de kapvergunning al verleend, omdat 
er veel ongelukken gebeurden op deze weg. Na 
een fataal ongeluk, waarbij een bestuurder de eik 
schampte, de macht over het stuur verloor, tegen 
een boom aan de andere kant van de weg botste 
en vervolgens overleed, schreef een verkeerskun-
dige van de politie een veiligheidsrapport. Daarin 
stonden adviezen over hoe de gemeente de veilig-

heid plaatselijk kon verbeteren. Onderdeel van het 
voorstel was de kap van de eik.

Alternatieven voor kap onhaalbaar
Er kwam protest tegen de aangevraagde kap-
vergunning van een bewoner en de Brabantse 
Milieufederatie. Zij voerden aan dat de boom nog 
gezond was, een grote cultuurhistorische waarde 
had en dat er alternatieven waren voor bomenkap, 
zoals het verlagen van de snelheid en het omlei-
den van de weg. Onderzoek deed blijken dat een 
frontale botsing tegen de eik met een snelheid 
van 50 kilometer per uur nog steeds fataal kan zijn. 
Omleiden van de weg zou betekenen dat er tien-
tallen andere bomen moeten sneuvelen om een 
nieuw wegtracé aan te leggen. De kapvergunning 
werd daarom alsnog verleend.

Rechtbank Breda: ‘Eik valt onder Boswet’
De Brabantse Milieufederatie en de bewoner 
tekenden bezwaar aan en gingen in beroep bij de 
rechtbank van Breda. Deze deed de uitspraak dat 
de eik valt onder de Boswet. Hierdoor heeft de 
gemeente geen zeggenschap over de eik met haar 
gemeentelijke verordening. De gemeente moet 
volgens de Boswet een kapaanvraag doen bij de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). 
Deze instantie ziet onder andere toe op herplant-
plicht. Maar de gemeente had deze kapmelding 
bij de RVO al gedaan, naast de aanvraag voor een 
kapvergunning. Inmiddels had de gemeente ook 
al goedkeuring van de rijksdienst gekregen. De 
rechtbank van Breda oordeelde dat de boom dus 
gewoon gekapt kon worden.

Op vrijdag 18 november werd de ‘heilige eik van 

Goirle’ gekapt. De plaatselijke kranten stonden 

er vol van. Er was jarenlang juridisch getouwtrek 

aan voorafgegaan tussen een bewoner met steun 

van de Brabantse Milieufederatie en de gemeente 

Goirle. Wat speelde er bij deze zaak, en in hoever-

re kan men hiervan leren als het gaat om andere 

bomen die maatschappelijk gevoelig liggen?

Auteur: Santi Raats

De heilige eik van Goirle is toch 
niet zo heilig
Bomen op het randje: Boswet of gemeentelijke verordening?

De Heilige eik van Goirle werd op 

18 november 2016 gekapt.
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Raad van State: ‘Eik valt niét onder Boswet’
De bewoner en de Brabantse Milieufederatie 
gingen in hoger beroep bij de Raad van State in 
Den Haag. Deze oordeelde dat de boom niét viel 
onder de Boswet, maar onder de gemeentelijke 
verordening, omdat het een solitaire boom is. Er 
had volgens de gemeentelijke verordening een 
gemeentelijke kapvergunning moeten worden 
aangevraagd. Omdat de gemeente deze, naast de 
kapmelding bij de RVO, netjes had aangevraagd 
en had gekregen, oordeelde de Raad van State dat 
de boom mocht worden gekapt. Het college liet de 
eik twee dagen later kappen.
In het geval van de kap van de heilige eik van 
Goirle was het de gemeente niet om bescherming, 
maar om kap te doen. Omdat zij zowel voor een 
kapvergunning als voor groen licht van de RVO 
had gezorgd, mocht ze volgens beide gerechte-
lijke uitspraken de eik kappen. Het bijzondere aan 
deze casus is niet de uitkomst, maar wél dat beide 
gerechtelijke uitspraken verschillen: valt de boom 
nu onder de Boswet of niet?

Gemeentelijke verordening of Boswet?
Sinds de opheffing van het Bosschap per 1 januari 
2015 stoeien naar verluidt meerdere gemeen-
ten en provincies over de zeggenschap over 
bomen die voorheen onder de bevoegdheid van 
de gemeente vielen. Het gaat dan om groepen 
bomen in het buitengebied, zoals houtsingels en 
houtwallen. 
Boomjurist Bas Visser: ‘Den Haag zag het naast 
elkaar bestaan van de Boswet en het gemeentelijk 
kapverbod van voorheen als onnodige dubbele 
bescherming. In 2015 is het Bosschap door de 
overheid opgeheven, waardoor gemeentelijke 
“bosjes” en landschapselementen enkel nog onder 
de Boswet vielen. De gemeentelijke bescherming 
van deze houtopstanden verminderde hierdoor 
aanzienlijk. Sinds dat moment is er voor deze hout-
opstanden alleen een melding van kap vereist en 
is de wettelijke herplantplicht van de Boswet van 
toepassing. Gemeenten zijn dus onbevoegd op dit 
punt.’ 
Visser maakt een kanttekening: ‘De gemeentelijke 
bevoegdheid voor bomen in het buitengebied is 
niet geheel opgeheven; voor de kleine categorieën 
hebben gemeenten hun bevoegdheid behouden. 
Het gaat dan om solitaire bomen, bomen op erven 
en in tuinen, houtopstanden van minder dan 10 
are en rijen tot en met twintig bomen. (Dit ver-
klaart hoe de Raad van State in de casus Goirle tot 
het oordeel kwam dat de eik in Goirle onder de 
gemeentelijke verordening valt; namelijk op grond 
van het feit dat het een solitaire boom betreft, 
red). Gemeenten hebben hun relatief grote mach-

teloosheid aangekaart bij de landelijke overheid. 
Maar tot nu toe heeft Den Haag daar niet veel mee 
gedaan.’

In de nieuwe Wet Natuurbescherming, die per 
1 januari 2017 van kracht wordt, wil de centrale 
overheid de middelen van gemeente om bomen 
in het buitengebied te beschermen, verder beper-
ken. Hierdoor zouden gemeenten hun resterende 
bevoegdheden verliezen.

Provincies als bevoegd gezag binnen 
nieuwe wet
De nieuwe Wet Natuurbescherming heeft primair 
als doel om de vele natuurbeschermingswet-
ten voor het buitengebied te bundelen. Onder 
deze wet vallen straks de Flora- en faunawet, 
de Natuurbeschermingswet 1998, maar ook de 
Boswet. De centrale overheid wil met deze wet 
decentraliseren: het is de bedoeling dat provin-
cies de bevoegdheden krijgen over alles wat 
binnen deze nieuwe wet valt. Het Rijk en dus de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) 
trekken zich terug op het gebied van natuurbe-
scherming. Elke provincie mag voor zichzelf beslis-
sen welke bomen in het buitengebied zij vrijgeeft 
of beschermt. De bomen die voorheen onder de 
gemeentelijke bevoegdheid voor bomen in het 
buitengebied vielen, vallen vanaf dat moment 
onder de Wet Natuurbescherming en dus onder 
het bevoegd gezag van de desbetreffende pro-
vincie. 

Uitstel van toewijzing bevoegdheden 
Omdat daarmee de gemeentelijke bescherming 
helemaal dreigt weg te vallen, is commotie 
ontstaan. Zozeer zelfs, dat staatssecretaris Van 
Dam van Economische Zaken in zijn brief van 21 
oktober jl. aan de Eerste Kamer en in een brief 
met dezelfde strekking aan de Tweede Kamer, 
schreef dat de Wet Natuurbescherming per 2017 
in werking zal treden met uitzondering van artikel 
4.6. Dit artikel gaat over wie bevoegd is om regels 
te stellen over de houtopstanden binnen de Wet 
Natuurbescherming.
Wie de scepter gaat zwaaien over de houtop-
standen die vroeger onder de gemeentelijke 
verordening vielen, is dus voorlopig nog (steeds) 
onduidelijk.

Per maart zou de nieuwe wet officieel zijn intrede 
moeten doen. Wellicht dat Den Haag dan de knoop 
heeft doorgehakt. Tot die tijd moeten gemeenten 
en provincies er samen uit zien te komen, als het 
aan Den Haag ligt.

Provincies moeten zich nog inwerken
Duidelijk is dat de provincies nog een kennisslag 
moeten slaan op het gebied van natuurbescher-
ming. Provincieambtenaren worden daarvoor 
momenteel klaargestoomd bij de RVO tijdens 
workshopdagen, maar ook de cursussen bij boom-
jurist Bas Visser zitten vol. 
‘Provincies zijn van oudsher bedreven in de wet op 
de Ruimtelijke Ordening en hebben veel ervaring 
met het opstellen van ruimtelijk beleid, maar nog 
in mindere mate op het gebied van bescherming 
van bomen, bos en landschap en de handhaving 
daarvan’, stelt Visser. ‘Het gedetailleerde gemeen-
telijke bomenbeleid en kapbeleid in het buitenge-
bied verschilt vaak van het algemene landschaps-
beleid van de provincie.’ 
De toekomst is daardoor wat betreft Visser nog 
ongewis: ‘Wellicht pakken provincies deze nieuwe 
taak goed op. Het kan ook zijn dat zij uiteindelijk 
gemeenten dit werk laten doen, aangezien dit 
werkgebied van oudsher hun expertise is.’ In dat 
laatste geval houden gemeenten wat zeggen-
schap. 

JURIDISCH5 min. leestijd

In een brief van staatssecretaris Van Dam 
aan beide Kamers blijkt dat ook volgend 
jaar, met de ingang van de nieuwe Wet 
Natuurbescherming, nog steeds onduidelijk 
is wie bevoegd zal zijn om de regels te maken 
rond gemeentelijke bosjes en houtopstanden 
in het buitengebied. Bevoegdheid staat ver-
meld in artikel 4.6 van de wet.  
Van Dam schrijft: ‘Artikel 4.6 van de Wet 
Natuurbescherming treedt niet in werking, omdat 
de betrokken bepaling in de praktijk onduidelijk-
heid blijkt te geven over welke regels provincies 
en gemeenten mogen stellen ter bescherming 
van houtopstanden in het landelijke gebied. 
Provincies en gemeenten moeten in het licht van 
de decentralisatie van het gebiedsgerichte beleid 
en de filosofie over de bevoegdheidsverdeling 
zoals deze ook in de Omgevingswet vorm heeft 
gekregen, de ruimte hebben om met het oog op 
de bescherming van biodiversiteit en landschap-
pen regels ten aanzien van houtopstanden te stel-
len; dat sluit aan bij de doelstellingen van de Wet 
Natuurbescherming.’
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Boomkwekers en boomverzorgers spreken elkaars taal niet. Kijk eens naar de stamdiameter, die bij boomkwekers op een meter wordt gemeten, terwijl 

boomverzorgers en -adviseurs 1,30 meter aanhouden. Snoeien bij aanplant? Boomkwekers zijn voor, maar veel boomverzorgers krijgen er een rolbe-

roerte van. Als opgeleid boomkweker en nu adviseur zit ik er eigenlijk middenin. Ik zie het dan ook wel een beetje als taak om die twee bloedgroepen 

tot elkaar te brengen.

Auteur: Jaap Smit

Sortiment moet je doen
Boomkwekers en boomverzorgers spreken elkaars taal niet
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Bij de kennis van sortiment laat de gemiddelde 
boombeheerder het afweten. Veel boomverzorgers 
– de goede niet te na gesproken – weten niet eens 
wat ze snoeien. Misschien is het ook niet nodig, 
als je je bij het snoeien veilig aan de regeltjes van 
handboeken en kenniscentra houdt. Maar een stap 
verder kom je zo niet. 

En die stap verder is nodig. Er liggen voor boom-
beherend Nederland zo veel kansen… Maar wij 
– ik ben inmiddels meer adviseur dan kweker – 
benutten ze niet. 
Kansen? Het stedelijke klimaat is een kans. Bomen 
zijn goed voor het temperen van hitte en wind. 
Zorgen voor voedsel voor bijen en andere insecten, 
voor vogels en dienen als rustplaats voor fauna. 
Inmiddels hoef ik de voordelen voor gezondheid 
en het afvangen van fijnstof niet meer te noemen. 

Plataan
Maar ondertussen gebruiken we nog steeds die 

onhandige plataan (die zelf misschien wel  
vluchtige organische stoffen produceert; niet  
handig in de stad). Of die eeuwige eik, zelfs tot 
midden in de versteende omgeving. Belachelijk, 
want daar hoort een boom uit het landklimaat. 
Oh, wacht, dat mag niet van de ecoloog? Want dan 
planten we een exoot. Onzin! Slim gekozen uit-
heemse soorten zijn in de stedelijke omgeving van 
minstens even grote waarde als inheemse soorten. 
Gelukkig maar, want de klimaatgordels zijn inmid-
dels flink opgeschoven. Het klimaat waarin de 
autochtone planten het beste gedijen, hebben we 
niet meer…

Buitenlanders
En weet je wat zo aardig is? Die uitheemse  
bomen zijn door de bank genomen een stuk 
aantrekkelijker dan – inderdaad – die saaie eiken. 
Herfstkleur, opvallende bloei en daar waar het kan 
een vrucht. Intussen kan ik veel gesprekspartners 
ervan overtuigen dat ze eens buiten het boekje 

moeten kijken. Gelukkig is er Van den Berk over 
Bomen. Dat ligt zo ongeveer overal op de bureaus 
en werkt online uitstekend. De tree-ebb wordt ook 
al veel gebruikt. Deze twee kwekers steken hun 
kop boven het maaiveld uit en dat is te prijzen. 
Gelukkig zijn er ook boombeheerders die  
begrijpen welke omslag we moeten maken. 
Rotterdam heeft nu een lijst (waarop inderdaad 
geen Fraxinus meer staat) met een passend, uit-
gebreid sortiment. In de platanenstad bij uitstek 
komt langzamerhand ook ruimte voor andere 
soorten. Die lijst heeft daar best wat stof doen 
opwaaien. Waren het de boombeheerders die alles 
bij het oude willen houden? Vast niet. Ik merk in 
het algemeen dat het vooral ontwerpers en  
architecten zijn die erg moeten wennen aan het 
minder uniforme beeld dat hier en daar ontstaat. 

Wortelopdruk 
René Priem laat in Leidschendam-Voorburg zien 
dat in een gemeente veel afwisselend sortiment 
gebruikt kan worden. Op termijn komt daar geen 
wortelopdruk meer voor, want wat er geplant 
wordt, zal ook in de toekomst onder en boven de 
grond passen. René kent zijn soorten en weet er 
binnen de organisatie de handen voor op elkaar te 
krijgen. Ook laat hij de burgers online zien wat er 
staat. In Leidschendam is er bovendien ruimte om 
af en toe eens een boomkweker te bezoeken. 
Hetzelfde geldt overigens voor Martin Tijdgat, 
die vanuit het gemeentehuis in Loosdrecht zijn 
bestand gestaag uitbreidt. Gerard Buining uit 
Heiloo bestelt zijn nieuwe bomen eveneens 
van een lijst met passende toekomstbomen. 
Voorbeelden van beheerders die hun sortiment 
aantrekkelijker maken en tegelijkertijd het risico  
op ziekten en aantastingen spreiden. 

ACHTERGROND

Bomen zijn goed voor 

het temperen van hitte  

en wind

4 min. leestijd



Pols Groep      Stationsweg 36      Zuidland      T 0181 - 45 88 45      www.pols.nl      www.ts-industrie.nl

Gebruiksvriendelijke 
krachtpatser

Vraag een demo aan en laat u overtuigen!

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

   









    

  



 







 



   
   

   

   

   









    

  



 







 



   
   

   

   

   









    

  



 







 



   
   

   

   

•  Productie en levering van hoogwaardige 
samengestelde compost- en grondproducten  
onder certificaat

•  Verwerkingslocaties in Uden, Etten-Leur en 
Veldhoven voor innemen en verwerken van alle 
soorten groenafval en (afval)hout

•  In- en verkoop van biomassa en transport

•  Verkleinen en zeven op (project)locatie inclusief 
afzet van alle vrijkomende stromen

Van Berkel Biomassa & Bodemproducten is onderdeel  
van de Van Berkel Groep, www.vanberkelgroep.eu

Schijndel | St. Oedenrode | Uden | Veghel | Cuijk | Veldhoven | Eindhoven | Etten-Leur
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Maar het kan nog beter. Thijs Kruiver, beleids-
medewerker groen van de gemeente Zundert, 
vroeg me in het kader van het opstellen van het 
bomenbeleidsplan om een gevarieerd bomensorti-
ment. ‘Ga eens los’, was letterlijk de opdracht. In de 
boomkwekerijgemeente moet zichtbaar zijn welke 
bomen er beschikbaar zijn. Op basis van de grond-
soort en grondwaterstand ter plaatse heb ik een 
lijst gemaakt van 350 nieuw te planten soorten en 
cultivars. Is dat niet overdreven, hoor ik u vragen. 
Wellicht, maar voor dit doel prima. Dankzij gericht 
beleid gaan we geen postzegelverzameling maken 
van de gemeente Zundert.
En de verkrijgbaarheid van het sortiment dan?  
De praktijk wijst nu uit dat 90% van het genoemde 

sortiment bij boomkwekers te bestellen is. Soms 
een maatje kleiner, soms wat zwaarder. En de 
soortechtheid lijkt geen issue. Kortom: waar een 
wil is, is een weg. Wie een aantrekkelijk, gevarieerd 
bomenbestand wil met een laag ziekterisico, kan 
dat realiseren. En dat die boom per stuk misschien 
wat duurder is… Smeer die centen eens uit over de 
levensduur van goede bomen. Of bedenk eens wat 
de kosten zijn van de boom in het totale project. 
Boombeheerder: u moet ervoor gaan! Het is uw 
vak!

Toch gebeurt het niet. Er zijn twee slachtoffers van 
de beperkte taakomschrijving die de boombeheer-
ders zich toedichten. De belangrijkste zijn de klan-
ten, de bewoners. Boombeheerders: u onthoudt 
uw klanten heel veel goede bomen. In plaats 
daarvan zet u de zoveelste plataan of – nog erger – 
eik in de stedelijke omgeving neer. Met alle risico’s 
en kosten van dien. Zorg dat u betrokken bent bij 
plannen, zeker als er goedwillende architecten bij 
betrokken zijn. Het andere slachtoffer is de boom-
kwekerij. Het sortiment verschraalt er steeds meer. 
Gedwongen door de markt – er is immers geen 
vraag – stoken kwekers onverkoopbare bomen op. 
En terecht kweken ze het andere sortiment niet 
meer. In een economisch lastige tijd is kweken 
voor de stookhoop een doodzonde. Gelukkig zijn 
er toch nog kwekers die ergens een hoek hebben 
met de andere soorten. Kleine aantallen, waarmee 

het in een gemeente prima experimenteren is of 
waarmee prima een gevarieerde beplanting is 
te maken. Een rondleiding over de kwekerij is zo 
geregeld. Let op: een goede boom op de juiste 
plaats is de kers op de taart. Een kers die alleen 
door een trotse vakman kan worden aangebracht. 
Met betere bomen die goed groeien en/of  
opvallen scoort iedereen, ook de wethouder. 

Lukt het allemaal niet zoals ik hierboven heb 
beschreven? Er zijn voldoende adviseurs die u  
kunnen bijstaan. Wijzelf verzorgen weleens een 
kwekerijsafari. Sortiment moet je gewoon doen!

Jaap Smit (Jaap.Smit@CobraBoomadviseurs.nl) is  
dendroloog en projectleider integrale projecten bij  
Cobra adviseurs bv.

Wie een aantrekkelijk,  

gevarieerd bomenbestand 

wil met een laag ziekterisico, 

kan dat realiseren

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-6302
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Op donderdag 13 oktober werd bij Boomkwekerij Udenhout in Udenhout de Boom Innovatie Dag gehouden. De deelnemers lieten zich ditmaal bij-

praten over het thema ‘Plant eens een andere boom’. Met dit thema wilden de vakbladen Boomzorg, Stad+Groen en Boom in Business diversiteit in de 

openbare ruimte stimuleren. 

Auteur: Kelly Kuenen

Diversiteit in aanplant;  
durven en doen
Boom Innovatie Dag inspireert tot ‘experimenteren’ met sortiment

Dat vele wegen naar dat doel kunnen leiden, 
bleek uit de lezingen die het thema elk vanuit een 
andere hoek belichtten en waarbij vele praktijk-
voorbeelden de revue passeerden. Zo’n  
driehonderd man, onder wie beheerders, boom-
verzorgers, ontwerpers en kwekers, maakten hun 
opwachting. Want ja, zoals de titel van Jaap Smits 
lezing tekenend luidde, ‘diversiteit moet je doen’, 
maar een beetje inspiratie is altijd welkom. 
Dagvoorzitter Henry Kuppen, oprichter van 

Kuppen Boomverzorging en directeur van Terra 
Nostra, leidde de lezingenreeks in door met Thor 
Hendriks van Buro Bol en Henry van Blitterswijk 
van de gemeente Houten van gedachten te 
wisselen over de succesfactor achter diversiteit. 
Boomtechnisch adviseur Van Blitterswijk ver-
telde over een situatie in de gemeente waarbij 
een zeer groot aantal bomen het veld moest 
ruimen. Hiervoor worden 1600 nieuwe bomen 
aangeplant, met grote aandacht voor soorten-

diversiteit, om een nieuwe kaalslag te voorkomen. 
Landschapsarchitect Hendriks vertelde over de 
keuze om bij het ontwerp te stoppen bij het 
geschetste beeld, en aan de hand van dit beeld 
samen met specialisten en beheerders bomen 
uit te zoeken. Er worden dus geen soorten meer 
opgenomen in het ontwerpplan. Ze kunnen later 
gemakkelijker worden veranderd, juist omdat 
alleen het beeld beschreven is. 
Kuppen vertelde over monoculturen in het 
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Nederlandse landschap met een overdaad aan 
eiken, essen, lindes en esdoorns en het feit dat 
slechts een fractie van de bomen écht oud wordt. 
Hij vertelde anekdotisch over de weg die hij had 
afgelegd richting Udenhout, gevuld met een 
monocultuur van eiken, en voegde daaraan toe het 
idee te hebben dat er wel steeds meer diversiteit 
wordt toegepast. 

Op de vraag of het publiek dit herkende, bleef het 
aantal omhooggestoken handen beperkt. Op de 
vraag wie het probleem van monocultuur herken-
de, gingen vrijwel alle handen de lucht in. Genoeg 
werk aan de winkel, dus.

Helmondse methode
Wolfgang Holz, landschapsarchitect en werk-
zaam bij de gemeente Helmond, ging in op de 
Helmondse methode, een standaard waarmee 
de gemeente kiest voor de kwaliteit van bomen 
in plaats van de kwantiteit. Onder het motto 
‘plant een boom goed of plant hem niet’ wordt de 
groeiplaats aangepast aan de situatie, rekening 
houdend met de soort boom, de omvang van de 
groeiplaats, de vochtvoorziening, de beoogde 
levensduur en de lokalisatie van kabels en  
leidingen. Bomen krijgen zo de mogelijkheid om 
uit te groeien tot veteranen, aldus Holz. Speciale 

aandacht gaat uit naar het planten van bomen in 
een open boomvak en naar een divers sortiment.

Écht groen
Landschapsarchitect Harro de Jong vertelde hoe 
in Arnhem de omliggende natuur de stad in is 
gebracht: de Veluwse heide in het Bartokpark.  
De Jong betoogde dat inwoners helemaal niet  
zitten te wachten op het zoveelste ‘nietszeggende 
stukje groen’, maar dat zij veel meer hebben aan 
groen dat ook op écht groen lijkt. ‘Laten we terug-
gaan naar iets waar we warm van worden. Juist 
door diverse vegetaties toe te passen, ontstaat een 
compleet gerecht’, aldus De Jong, die in zijn lezing 
karakterloze aangeplante groenstroken en plant-
soenen vergeleek met een diepvriespizza: iets wat 
het nét niet is. ‘Wat mij  betreft, kiezen we daarbij 
minder voor rechte en dunne bomen, maar voor 
bomen met meer karakter.’

‘Spraakverwarring’
Jaap Smit, adviseur bij Cobra Adviseurs, vertelde 
over het toepassen van zogenaamde inspiratie-
lijsten als handvat voor het inrichten van de open-
bare ruimte. Onder het motto ‘Boomkwekers en 
boomverzorgers spreken elkaars taal niet’ ging hij 
in op de discrepantie tussen kweker en verzorger. 
Hij illustreerde de verschillen in visie tussen beide 
groepen rond het snoeien van aanplant door ter 
plekke een boom te ontdoen van een deel van zijn 
zijtakken, wat op enig rumoer uit de zaal kon  
rekenen. Volgens Smit hebben beheerders een 
te nauw begrensde taakomschrijving voor ogen, 
waardoor diversiteit achterblijft. Ook architecten 
en ontwerpers houden nog te veel van mono-
cultuur. Slachtoffers hiervan zijn bewoners, die niet 
krijgen waar ze recht op hebben, maar ook boom-
kwekers, die niet aan een bijzonder sortiment 
beginnen omdat ze dit niet kwijtraken. En dus 
verschraalt het sortiment. 

Als voorbeeld van het succesvol toepassen van 
diversiteit haalde Smit de gemeente Zundert aan, 
waar op verzoek van Thijs Kruiver 350 nieuwe  
soorten en cultivars werden toegepast. Volgens 
Smit is ruim 90% van de gewenste bomen ver-
krijgbaar. Zijn devies: ‘Beheerders, ga eens naar de 
kwekers toe en kijk wat er mogelijk is. De betere 

7 min. leestijd BOOMINNOVATIE

‘Beheerders, ga eens naar de 

kwekers toe en kijk wat er 

mogelijk is!’

Dagvoorzitter Henry Kuppen

De fladderiep heeft een 

eigenzinnige groei en een 

natuurlijke uitstraling
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boom is de kers op de taart van het project.’ Op 
de vraag van dagvoorzitter Kuppen vanaf welk 
volume diversiteit gewenst is, antwoordt Smit dat 
hierbij diverse mogelijkheden zijn: ‘Wat mij betreft 
is er geen ondergrens voor het toepassen van 
diversiteit.’ 
Iependiversiteit
Dat ook bij de ‘geijkte’ bomen nog veel te halen 
valt qua diversiteit, betoogde bomenconsulent 
Hans Kaljee, met een presentatie over diversiteit 
binnen het iepensortiment in Amsterdam. Waarom 
überhaupt nog een iep planten als er zo veel  
andere opties zijn, vroeg Kaljee zich hardop af. 
Uiteraard had de bomenconsulent hier al een  
antwoord op geformuleerd; uit Amerikaans onder-
zoek zou namelijk blijken dat iepen de nodige eco-
systeemdiensten leveren. Ze verminderen onder 
meer de hoeveelheid CO2 en verbeteren de lucht-
kwaliteit. In Amsterdam, met 75.000 exemplaren 
iepenstad bij uitstek, worden de iepen momenteel 
in kaart gebracht. Ook worden specifieke iepen-
soorten, waaronder inspiratieboom Ulmus laevis, 
de komende jaren meer aangeplant.

Kaljee vertelde over de frictie tussen de behoefte 
aan uniformiteit en diversiteit in aanplant. Daarbij 
haalde hij enkele praktijksituaties aan. Tevens 
vertelde hij over twee omgevallen iepen, die zo 
populair waren bij inwoners, dat ze vervangen 
werden door twee nieuwe, bewust horizontaal 
aangeplante exemplaren toen ze vanwege ziekte 
geruimd moesten worden. ‘Een beetje gek mag 
immers best’, aldus Kaljee. Iets wat volgens de 
bomenconsulent veel vragen oproept en daarmee 
ook het bomenbewustzijn bij inwoners vergroot. 
In zijn lezing maakte Kaljee een zijstapje naar een 
lentefeest dat in Amsterdam is geïntroduceerd 

rond het vallen van de iepenbloesem, en vertelde 
hij over de toepassing van enkele soorten iepen: 
houten keukenplankjes, voeder voor dieren en er 
zijn zelfs parfums op de markt.

Dé inspiratieboom: Ulmus laevis 
Tijdens de dag werd de favoriete Inspiratieboom 
en tevens de opvolger van de favoriet van 
vorig jaar, Nyssa sylvatica, gekozen. Thijs Kruiver 
(gemeente Zundert), Wolfgang Holz, Martin Tijdgat 
(gemeente Wijdemeren), René Priem (gemeente 
Leidschendam), Hans Kaljee en hoofdredacteur 
Hein van Iersel sprongen in de bres voor hun  
favoriete boom, respectievelijk x Sycoparrotia  
semidecidua, Ostrya carpinifolia, Eucommia  
ulmoides, Acer monspessulanum, Ulmus laevis  
en Populus x canadensis 'Marilandica'. 

Op tweederde van de dag was het tijd om te stem-
men op ieders favoriete boom en dat werd volop 
gedaan. Op de Boom Innovatie Dag zelf kreeg 
Populus x canadensis 'Marilandica' de meeste stem-
men, maar samen met de meer dan 600 stemmen 
die in de aanloop naar het evenement online 
waren uitgebracht, kwam Ulmus laevis (fladderiep) 
van boomambassadeur Johan Canoot als  
winnaar uit de bus. Canoot, ontwerper en werk-
zaam voor de gemeente Maastricht, vertelde 
eerder aan Boomzorg niet echt één favoriete boom 
te hebben, maar toch voor dit exemplaar te kiezen 
vanwege het verhaal dat erachter zit. Terwijl een 
groot aantal iepen in de gemeente Maastricht 
sneuvelde aan de iepenziekte, overleefden twee 
exemplaren van Ulmus laevis, omdat de iepenspint-
kever niet omkijkt naar deze soort.

Anders dan bij de 'normale' iep zijn de bloemen 

van de fladderiep geplaatst op een duidelijk  
steeltje. Ook de bladeren zien er anders uit.  
De fladderiep heeft een eigenzinnige groei en een 
natuurlijke uitstraling. Dat maakt hem niet erg 
geliefd bij boomkwekers, maar des te geliefder  
bij Canoot. De ontwerper vertelde het als een 
groot gemis te zien dat er weinig aandacht is  
voor natuurlijke bomen. Bij het vervangen van 
exemplaren probeert hij dan ook te kiezen 
voor bomen met een natuurlijke uitstraling.  

Jaap Smit

Wolfgang Holz vertelt hoe de gemeente Helmond 

kwaliteit nastreeft.

Harro de Jong liet zien hoe Arnhem de heide de stad in heeft gehaald.
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Fladderiepen worden nog door weinig kwekers 
op grote schaal geweekt, zo bleek eerder uit een 
rondvraag door Boomzorg. Partijen die er ervaring 
mee hebben, zijn in elk geval Staatsbosbeheer en 
Frowein Export uit St. Agatha.

Namens Canoot, die niet aanwezig kon zijn, nam 
Hans Kaljee de pitch op zich. Hij haalde de  
bijzondere bloeiwijze aan en wees op de toekomst-
bestendigheid van deze iep, die eerder van  

nattigheid houdt dan van droogte. Kaljee nam de 
schaal voor de winnende Inspiratieboom in ont-
vangst uit handen van gastheer Martien Mantje 
en hoofdredacteur Hein van Iersel. 

Tot slot
De aanwezigen die Boomzorg sprak, toonden zich 
positief over het programma, maar gaven aan 
geen specifieke voorkeur te hebben voor een van 
de lezingen. De redacteur van Boomzorg schoot 

ook Rudy Scheper, beheerder bij de gemeente 
Dordrecht aan, die stond te twijfelen op welke 
boom hij zijn stem zou uitbrengen, en vroeg hem 
of hij – los van de Inspiratiebomen – een boom 
heeft die hém persoonlijk na aan het hart ligt. 
‘Bomen waar voedsel aan groeit’, antwoordde 
Scheper resoluut. ‘Tamme kastanjes, walnoot-, 
pecan- en appelbomen. Ik vind het jammer dat 
de jeugd de connectie met de natuur verliest, dat 
sommige kinderen niet meer weten waar eten van-

Wolfgang Holz vertelt hoe de gemeente Helmond 

kwaliteit nastreeft.

‘Niet weer een nutteloos 

stukje groen; laten we terug-

gaan naar iets waar we 

warm van worden’
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daan komt en denken dat melk uit de fabriek komt.’ 
In zijn eigen gemeente probeert Scheper dan ook 
bovenstaande soorten terug te laten komen.  

Noten- en vruchtbomen waren ook aanwezig in 
het sortiment bomen dat voor het evenement 
geleverd was en waarvan elke deelnemer er 
een mee naar huis mocht nemen, als extra  
stimulans voor het toepassen van diversiteit. 
Het aanbod, beschikbaar gesteld door Batouwe 
Boomkwekerijen, bestond uit honderden  
verschillende bomen. Van dit initiatief werd volop 
gebruikgemaakt; veel deelnemers gingen  
enthousiast op zoek naar 'hun' exemplaar.

Van een afstand wierp Jaap de Jong regelmatig 
een blik op het tafereel. Als sortimentsadviseur 
voor Boomkwekerij Batouwe gaat De Jong regel-
matig op zoek naar bijzondere boomsoorten.  
‘Over de hele wereld zijn er 10.000 soorten bomen, 
in Europa worden zo’n 1000 soorten toegepast, 
maar als je iemand hier vraagt er 100 op te  
noemen, denk ik dat sommigen daar niet eens aan 
toe komen.’ Hij wijst naar een Eriobotrya japonica, 
die hij naar de kwekerij haalde. ‘Dergelijke soorten 
komen vaak eerst bij liefhebbers terecht, om op 
een later moment hopelijk breder toegepast te 
worden.’

De presentaties van de Boom Innovatie Dag zijn 
terug te vinden op de site van Boomzorg.

Thijs Kruiver houdt een pleidooi voor zijn Inspiratieboom. 

Corné Leenders van gastheer Boomkwekerij Udenhout.

Zowel binnen als buiten bekeken de aanwezigen diverse producten en demonstraties. 

V.l.n.r.: gastheer Martien Mantje, (waarnemend) boom-
ambassadeur Hans Kaljee en Hein van Iersel met de schaal 
voor de winnende Inspiratieboom

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-6303
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Producent

Loohorst Landscaping BV

International Tree Service 

(ITS)

Greenmax (Gefa Fabritz)

Greenmax (Gefa Fabritz)

Greenguard

Vartago

Natural Plastics / 

Arbor-Radix (België)

Productnaam

Arbretio Boomplantwig

Duckbill

GGB

GGB Bio

Arbofix

Plati-Mat

Eco Keeper

Soort(en) ondergrondse 

(verankerings)techniek 

voor stamomtrek 

t/m 25 cm

Kluitdiameter < 70 cm, 

boomlengte max. 4 m,  

3 wiggen

Duckbill 1 stamomtrek tot 

20 cm. Stalen ankerkabels 

+ polyester spanbanden

< 20 cm GGB 120120

< 25 cm GGB 120225

< 35 cm GGB 1202035 BIO

Arbofix AF 35 (14 – 18 cm)

Arbofix AF 40 (18 – 20 cm)

< 35 cm: 3 x S41 ankers, 

gegalvaniseerde kabel van 

4 m, 1 x ratelspanner en  

3 x Plati-Mat

Eco Keeper klein t/m 18-20 

cm. Biologisch afbreekbare 

ankers (Eco keepers) + 

Naturope (biotouw)

Soort(en) ondergrondse 

(verankerings)techniek 

voor stamomtrek  

t/m 50 cm

25-40 cm: Kluitdiameter 

70-100 cm, boomlengte 

max. 5 m, 4 wiggen

40-50 cm: Kluitdiameter 

100-120 cm, boomlengte 

max. 6 m, 5 wiggen

Duckbill 2 stamomtrek tot 

35 cm. Stalen ankerkabels 

+ polyester spanbanden

< 50 cm GGB 120350

< 35 cm GGB 1202035 BIO

Arbofix AF 50 (20 - 30 cm)

Arbofix AF 60 (20 - 35 cm)

< 75 cm: 3 x S61 ankers, 

gegalvaniseerde kabel van 

5 m, 1 x ratelspanner en  

3 x Plati-Mat

Eco Keeper groot. 

Biologisch afbreekbare 

ankers (Eco keepers) + 

Naturope (biotouw)

Soort(en) ondergrondse 

(verankerings)techniek 

voor stamomtrek  

t/m 90 cm

50-60 cm: Kluitdiameter 

120-140 cm, boomlengte 

max. 7 m, 6 wiggen

60-70 cm: Kluitdiameter 

140-160 cm, boomlengte 

max. 9 m, 6 wiggen

> 70 cm: Kluitdiameter 

> 160 cm, boomlengte > 

9 m, aantal wiggen op 

nader advies

Duckbill 3 stamomtrek tot

75 cm. Stalen ankerkabels 

+ polyester spanbanden

< 90 cm GGB 120460 

-

Natu Keeper groot

< 90 cm: 3 x S81 ankers, 

gegalvaniseerde kabel van 

8 m, 1 x ratelspanner en  

3 x Plati-Mat

Eco Keeper groot. 

Biologisch afbreekbare 

ankers (Eco keepers) + 

Naturope (biotouw)

Weinig verandering op  
gebied van ondergrondse 
kluitverankering
Biologisch afbreekbare verankeringssystemen blijven punt van discussie
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 Volgens Bert van Vuuren, algemeen directeur bij 
Natural Plastics, zijn er meerdere redenen waarom 
de huidige situatie niet snel zal veranderen. ‘Er 
zijn al zo veel producten op de markt. Bovendien 
kan ons huidige kluitverankeringssysteem haast 
niet eenvoudiger meer gemaakt worden. Iedereen 
die zijn veterstrikdiploma op de basisschool heeft 
gehaald, kan zo’n verankeringssysteem in een paar 
minuten aanbrengen.’ Het enige gebied waarop 
nog winst geboekt zou kunnen worden, is op 
het gebied van de acceptatie van de biologische 
afbreekbaarheid. Natural Plastics heeft inmiddels al 
meer dan 45.000 bomen geplant met een  
biologisch afbreekbaar verankeringssysteem.

Van Vuuren denkt dat biologisch afbreekbare  
systemen steeds meer gebruikt zullen worden.  
‘We hebben onlangs een succesvolle driejarige 
proef met onze systemen in de gemeente 
Rotterdam afgesloten. Daaruit bleek dat het  
proces van biologische afbreekbaarheid van de 
verankeringssystemen voldeed aan de  

verwachtingen.’ Sharell Hoogervorst van Greenmax 
deelt zijn mening. Greenmax heeft met de GGB 
Bio een eigen verankeringssysteem ontwikkeld, 
voor een stamomtrek tot 35 cm. Het bedrijf heeft 
daarvoor gekozen in het kader van duurzaamheid, 
volgens Hoogervorst. Naast bovengenoemde 
bedrijven hebben ook Loohorst (Arbretio 
Boomplantwig) en Greenguard (Arbofix) een  
eigen biologisch afbreekbaar systeem in hun assor-
timent. Gaetan Colman, werkzaam bij Arbor-Radix, 
dealer van Natural Plastics in België, ziet dat de 
biologisch afbreekbare systemen ook in België aan 
een opmars bezig zijn. ‘Bedrijven willen hun winst-
marges vergroten en gaan daarom zelf biologisch 
afbreekbare systemen ontwikkelen.’ 

Korrel zout
Andere bedrijven hebben echter twijfels of het 
ontwikkelen van een eigen biologisch afbreekbaar 
systeem wel zo verstandig is. Zo kiest ITS er vol-
gens Joan Prosman bewust voor om geen eigen 
biologisch afbreekbaar systeem te ontwikkelen. 

TECHNIEK4 min. leestijd

De meeste producenten van kluitverankerings-

systemen zijn eensgezind: er zijn momenteel 

weinig ontwikkelingen in de markt. Toch is niet 

iedereen in de branche het daarmee eens.  

De biologisch afbreekbare verankerings- 

systemen lijken bezig aan een voorzichtige 

opmars, maar blijven punt van discussie.

Auteur: Nino Stuivenberg

Soort(en) ondergrondse 

(verankerings)techniek  

voor stamomtrek 

> 90 cm

> 70 cm: Kluitdiameter > 

160 cm, boomlengte >  

9 m, aantal wiggen op 

nader advies

Duckbill 4 stamomtrek tot 

125 cm. Stalen ankerkabels 

+ polyester spanbanden

> 90 cm GGB 120970

-

Natu Keeper groot

> 90 cm: 3 x B61 ankers, 

gegalvaniseerde kabel van 

10 m, 1 x ratelspanner en  

3 x Plati-Mat

Eco Keeper groot. Biologisch 

afbreekbare ankers (Eco 

keepers) + boombanden 

Naturope (biotouw)

Geschikt voor daktuinen 

(verankering aan  

betongaas, houten  

planken, etc.)

Nee

Ja

Ja

Ja

Nee

Ja

Ja

Verkrijgbaar in een 

set met

Per stuk

3 ankers + spanband slaglans  

afzonderlijk (statiegeldbasis)

3 gordels met grondankers, 1 kluit-

beschermingsmat, 1 gordel met ratel

3 biogordels met stalen grondankers (lengte: 

110 cm) + 1 kluitbeschermingsmat (diameter:  

60 cm) + 1 biogordel met ratel (lengte: 250 cm)

Per stuk

Per stuk

Ankers met banden + drijfstang om 

ankers mee in de grond te tikken

Biologisch 

afbreekbaar  

ja/nee

Ja

Nee

Nee

Ja

Ja

Nee, wel  

cradle2cradle

Ja

Levensduur

Tot boom zelfstandig 

blijft staan, daarna 

verteert het

Enkele jaren, advies  

spanband dan doorsnijden

Langer dan de boom zelf-

standig blijft staan, advies 

spanband dan doorsnijden

Tot boom zelfstandig blijft 

staan, daarna verteert het

Tot boom zelfstandig blijft 

staan, daarna verteert het

Minimaal tien jaar

Tot boom zelfstandig blijft 

staan, daarna verteert het
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Volgens hem hebben de systemen misschien wel 
de toekomst, maar heeft het alleen zin om een 
eigen systeem te ontwikkelen als dat ook echt 
meerwaarde heeft, naast de producten die al  
verkrijgbaar zijn. Omdat ITS die mogelijkheid 
momenteel (nog) niet ziet, kiest het bedrijf  
ervoor om de Eco Keeper van Natural Plastics te  
verhandelen. Bovendien heeft ITS met de Duckbill 
een verankeringssysteem dat nog wel een aan-
tal jaar mee kan. Wouter Crucke, werkzaam bij 
Vartago, dealer van Platipus in België, heeft zo zijn 
twijfels over de biologisch afbreekbare systemen. 
‘Ik heb niet het idee dat er steeds meer biologisch 
afbreekbare verankeringssystemen op de markt 
komen. Er zijn nog te veel vragen, bijvoorbeeld 
over de termijn waarop het systeem wordt  
afgebroken. Wanneer is iets biologisch afbreek-
baar? Een plastic tasje doet er 100.000 jaar over 
om afgebroken te worden, maar verdwijnt uitein-
delijk ook volledig. Ik neem de term altijd met een 
korrel zout.’ 

Onderzoek
In Dordrecht wordt momenteel een proef  
uitgevoerd waarbij verschillende verankerings-
systemen naast elkaar getest worden. In januari 
2015 heeft de gemeente dertien iepen geplaatst 
(maat 30-35) om te monitoren hoe de systemen 
functioneren. Greenmax, Loohorst, Natural Plastics 
en ITS doen allemaal mee aan deze proef. Na bijna 
twee jaar zijn er nog nauwelijks verschillen te zien 
tussen de verschillende systemen, volgens Rudy 
Scheper van de gemeente Dordrecht. ‘Het is nog  
te vroeg om nu al conclusies te trekken.  
Alle systemen voldoen momenteel qua groei-
omstandigheden en verankering; op het eerste 
gezicht is er nog weinig verschil.’ In januari zal er 
opnieuw gekeken worden hoe de bomen ervoor 
staan. De uitkomsten van de proef zijn met het  
oog op de toekomst interessant om in de gaten  
te houden. 

TECHNIEK4 min. leestijd

De Arbretio Boomplantwig van Loohorst

De proef in Dordrecht
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Volop genieten van  
een eindelijk voltooid  
Catharinaplein
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Eindelijk zijn we waar we wezen moeten en is het 
Catharinaplein wat het in potentie altijd al was:  
een mooi stukje Eindhoven, waar het goed toeven 
is. Maar dit heeft nogal wat voeten in de aarde 
gehad. In 2005 ging het Catharinaplein al een 
keer op de schop en na vijf jaar bleek dit opnieuw 
nodig. Hans van Osch, projectleider van de  
afdeling Voorbereiding & Projectuitvoering, legt uit 
waarom. ‘Het Catharinahuis, het Catharinaplein en 
de Smalle Haven zijn ontwikkeld als afronding van 
het winkelcircuit van de Eindhovense binnenstad, 
maar genereerden sinds de realisatie helaas niet 
voldoende passantenstromen. Ook de verblijfs-
kwaliteit kon beter. Samen met ondernemers, 
bewoners, Dynamo en pandeigenaren rondom 
dit plein is daarom gewerkt aan verbeterplannen, 
waardoor het aangenaam zou worden om er te 
verblijven en bezoekers een reden zouden hebben 
om dit gebied te bezoeken. Dit heeft geleid tot een 
plan waarin het plein 21 bomen kreeg met enkele 
zitmeubels eromheen, zodat het Catharinaplein 
een aantrekkelijk verblijfsplein met een groene  
uitstraling zou worden.’

Het thema ‘zondags’
Een beetje stad heeft een plein, als marktplaats, 
om de stadsstructuur te organiseren of om grote, 
mooie gebouwen als een kerk of stadhuis te 
benadrukken. De binnenstad van Eindhoven heeft 
in totaal zes pleinen, die vanuit hun ontstaans-
geschiedenis zijn benoemd met een thema als 
katalysator voor de identiteit en inrichting van de 

pleinen. Het Catharinaplein moest een geel plein 
worden met het thema ‘zondags’, waarbij tref-
woorden horen als kerk, rust, lommerrijk, groen, 
bespiegeling, spirituele tijd. Het nieuwe plein met 
bomen past binnen dit thema en onder, tussen en 
naast de bomen blijft ruimte over om kleinschalige 
activiteiten te ontplooien. Er werd gekozen voor 
bomen met een gesloten bladerdek: honing-
bomen. Helaas moesten de 21 geplante honing-
bomen na een jaar alweer vervangen worden.  
De boomgrond ter plaatse was te zwaar verdicht 
en hield te veel water vast. ‘Er was een constructie 
bedacht met asfalt en ronde boomroosters’, vertelt 
Bert van Polen van Pius Floris. ‘Men is heel voort-
varend te werk gegaan, alleen waren er zowel in de 
voorbereidingsfase als in de uitvoering nogal wat 
denkfouten gemaakt. Het asfalt was dusdanig  
aangelegd dat de afwatering eigenlijk via de 
bomen verliep. De bomen kregen dus te veel  
water en overleefden het niet.’

Tijdelijk andere bomen
Er moest onderzocht worden wat wijsheid was in 
dezen en er moesten oplossingen worden bedacht. 
De gemeente Eindhoven richtte zich tot Pius 
Floris voor advies. Daarnaast kregen alle partijen 
ook adviezen van Erwin van Herwijnen van Tree 
Ground Solutions en Gert-Jan van Prooijen van 
Prohold. Laatstgenoemde was de adviseur namens 
de gemeente en Erwin van Herwijnen gaf advies 
namens de bomenleverancier. 
‘Met dit hele team is uiteindelijk alles bedacht’,  

Het Catharinaplein in Eindhoven heeft de afgelopen jaren roerige tijden gekend, met meer downs 

dan ups. Maar nu is het keerpunt daar. Het plein is met zijn restaurants, terrassen en winkeltjes 

getransformeerd tot een zeer gezellige verbinding tussen de binnenstad en Stratumseind.  

‘Het is een project geweest waarbij niet alles vlekkeloos is verlopen, maar nu is het meer dan  

fantastisch voor elkaar’, vindt projectadviseur Bert van Polen van Pius Floris.

Auteur: Sylvia de Witt

ACHTERGROND

‘We hebben gekeken welke 

boomsoort hier goed zou 

gedijen’

4 min. leestijd

Bert van Polen Erwin van Herwijnen
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vertelt projectadviseur Bert van Polen van Pius 
Floris. ‘Mijn oplossing was om alles eruit te halen 
en helemaal opnieuw te beginnen. Dat werd 
helaas niet goedgekeurd, want de gemeente wilde 
het plein niet opnieuw overhoop halen. Toen zijn 
we met wat lapmiddelen aan de gang gegaan, die 
niet het gewenste effect hadden. Zo plaatsten we 
buizen in de grond om te ontluchten en brachten 
we nieuw asfalt aan om de afwatering niet meer 
naar de bomen toe te laten lopen. Ook hebben 
we de grond geploft, om de zuurstofvoorziening 
hierin te verbeteren.’

Om het plein ook tijdens dit onderzoek een groene 
aanblik te geven, werden de honingbomen  
vervangen door nieuwe bomen in een kuip: 
zomereiken. ‘Het is nooit de bedoeling geweest om 
de eiken permanent op het plein te laten staan’, 
verduidelijkt Van Osch. ‘Deze bomen hebben zo’n 
anderhalf jaar op het Catharinaplein gestaan, tot 
het onderzoek was afgelopen. Ze waren er dus 
maar tijdelijk. Daarna zijn ze overgeplant naar een 
andere plek in de stad.’ 

Gedijt goed in stedelijk gebied
Het afgelopen voorjaar zijn de groeiplaatsen van 
de bomen aangepast. Het bomenzand is vervan-
gen door boomgranulaat (lavasubstraat), waarvoor 
gaten in het asfalt zijn gemaakt van vier bij vier 
meter. Ook de waterhuishouding en de zuurstof-
voorziening zijn verbeterd voor de nieuwe bomen. 
Van Polen: ‘We hebben gekeken welke boomsoort 
hier goed zou gedijen. In gezamenlijk overleg werd 
het de netelboom. Met zijn brede bladerdek lijkt hij 
op de honingboom, maar hij doet het veel beter in 
stedelijk gebied. Het is een niet veel voorkomende 
boom, maar wel een heel gezonde boom, die dus 
goed tegen stadse omstandigheden kan. Ook nu 
zijn er weer drie rijen van zeven bomen, in totaal 
dus 21 bomen. De waterafvoer is nu geregeld via 
enkele putten en het asfalt naar de bomen toe is 
wat omhooggebracht. De afwatering verloopt nu 
dus niet meer via de bomen. We hebben ze van de 
zomer wel diverse keren water gegeven, maar ze 
hebben het enorm goed gedaan dit jaar.  
Nu hebben we dan eindelijk het resultaat waarnaar 
we verlangden.’

Herinrichting geslaagd
Aan het Catharinaplein zitten nogal wat horeca-
ondernemers met terrassen. Je kunt je dan ook wel 
voorstellen dat het niet altijd fijn was als er weer 
werkzaamheden verricht moesten worden. ‘Maar 
nu is alles tot rust gekomen en is er een prachtig 

beeld ontstaan’, zegt Van Polen. ‘We zijn heel blij 
dat alles nu mooi gelukt is.’
Ook de gemeente merkt dat het plein nu goed 
wordt gebruikt; dat is voor haar het belangrijkste 
signaal dat de herinrichting geslaagd is.  
De herinrichting is vooral in samenspraak met  
alle ondernemers uitgevoerd. ‘De ondernemers zijn 
nu zeer tevreden’, zegt Van Osch. ‘Maar we blijven 
het plein en de bomen monitoren om op tijd maat-
regelen te kunnen nemen, mocht er onverhoopt 
toch iets niet goed gaan.’

Het oorspronkelijke plan was dat het Catharina-
plein een aantrekkelijk verblijfsplein zou worden 
met een groene uitstraling. Dat alle partijen hierin 
nu met vlag en wimpel zijn geslaagd, moge  
duidelijk zijn.

‘De ondernemers aan het 

plein zijn nu zeer tevreden’

Catharinaplein Eindhoven 
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Wereldwijd trekken er steeds meer mensen naar 
stedelijke gebieden, met alle gevolgen van dien. 
Voldoende bomen zorgen voor een prettig leef-
klimaat, maar dan moeten ze wel een goede kans 
maken. Beter tien bomen goed aanplanten in een 
straat dan dertig bomen slecht, is dan ook het 
motto van TGS. Slecht aangeplante bomen sterven 
snel of ontwikkelen zich niet goed. De kwaliteit van 
de leefomgeving en het creëren van een klimaat-
bestendige stad zijn afhankelijk van kwalitatief 
goed groeiende bomen. Kwaliteit gaat daarbij 
boven kwantiteit. En juist die kwaliteit van boom-
groei, zoals te zien is in de bladbezetting, wordt 
bepaald door de kwaliteit van de ondergrondse 
groeiplaats. 
‘Bomen kunnen we dan ook inzetten als een stukje 
hightech in de straat’, meent Frans de Wit. ‘Hierdoor 

ontstaat een aangenamer leefklimaat in de stad. 
Kortom: als wij voor de bomen zorgen, zorgen 
de bomen voor ons! Toch is dit nog niet vaak het 
geval in Nederland. Een gemiddelde boom in 
Nederland wordt maar zeventien jaar oud, maar 
gelukkig streven veel gemeentes er nu naar om 
goede groeiplaatsen te creëren, waar bomen  
tussen de vijftig en honderd jaar oud kunnen 
worden.’

2006 - 2016
TGS bestaat in 2016 tien jaar. Directeur en  
oprichter Ron van Raam kwam in 2004 in aan-
raking met de Nationale Bomenbank en richtte 
twee jaar later, samen met mededirecteur Pieter 
Jan de Winter, TGS op, een apart bedrijf voor het 
creëren van groeiplaatsen. Van Raam had toen  

echter al voor de Engelse markt de Permavoid-unit 
ontwikkeld, een unit om water op te vangen op 
grote parkeerplaatsen bij grote winkelcentra. Die 
omgeving was vaak vervuild en men wilde dat het 
schone regenwater niet vervuild raakte.
De Permavoid-unit is gemaakt van gerecycled 
polypropyleen, materiaal uit de automotive  
branche. Om de sterkte van de Permavoid-units te 
kunnen waarborgen, wordt erop toegezien dat er 
een constante toevoer is van een hoge kwaliteit 
grondstof. 

Permavoid een van de hoofdpijlers van TGS
De drie hoofdpijlers van TGS zijn de groeiplaats-
systemen Permavoid Sandwich Constructie, 
Treebox HP en de groeimediums bomengrond, 
bomenzand en boomgranulaat.

Tree Ground Solutions (TGS) uit Amsterdam gaat al meer dan tien jaar de uitdaging aan om bomen een gezonde plek in de stad te bieden.  

‘Door de ecosysteemdiensten die een boom verleent, is hij van grote meerwaarde voor de stad. Daarom is een goede groeiplaats cruciaal,  

zodat de boom zich goed kan ontwikkelen en gezond kan blijven’, vindt bedrijfsleider Frans de Wit. 

Auteur: Sylvia de Witt

Als wij goed voor de  
bomen zorgen, zorgen  
de bomen voor ons!

Frans de Wit
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Bij de ontwikkeling van IJburg kwam de gemeente 
Amsterdam in de beginjaren van deze eeuw met 
een prijsvraag voor het inrichten van groeiplaatsen 
in de nieuw te bouwen wijk. Er waren in totaal vijf 
bedrijven die meedongen en Ron van Raam zette 
de door hem ontwikkelde Treebox HP voor deze 
prijsvraag in. De Treebox HP won en zou worden 
toegepast in IJburg. Toen de aanleg van  
de wijk startte, was er echter niet genoeg geld in 
de begroting om de Treebox HP toe te passen, 
maar de gemeente Amsterdam wilde toch goede 
groeiplaatsen creëren. Omdat de Permavoid-
unit sterk genoeg is om hoog in het maaiveld 
te worden toegepast, besloot Ron van Raam de 
Permavoid Sandwich Constructie in te zetten. 
Uiteindelijk werd die op grote schaal toegepast in 
IJburg, maar ook in andere delen van Amsterdam, 
Den Haag, Apeldoorn, Haarlem en vele andere 
plaatsen in Nederland en België.

‘Er gaan vier Permavoid-units in een vierkante 
meter’, legt De Wit uit. ‘In een Permavoid Sandwich 
Constructie liggen de boxen op bomenzand, dat 
laag voor laag wordt aangebracht. De Permavoid-
units worden met conische verbindingspinnen 
aan elkaar vastgezet. Hierdoor ontstaat er één 
grote sterke plaat. De Permavoid wordt ingepakt 
in een wapeningstextiel; hierdoor ontstaat een 
driedimensionale drukverdeling. Vervolgens komt 
er voedingsrijke grond in, die kan uitlogen naar het 
bomenzand. Bovenop de units wordt een hoog-
kwalitatief water- en zuurstof-doorlatend geotex-
tiel aangebracht. Doordat de grond in de units 
inklinkt, ontstaat er een luchtlaag, een tweede 
maaiveld, waar de wortels van  
de bomen niet in groeien. Hierdoor blijft de  

bestrating intact. Deze Permavoid® Sandwich 
Constructie kan met bestrating een belasting aan 
van 1.400 kN/m2. Door de interne constructie van 
de Permavoid-unit is het systeem zeer sterk en kan 
het verkeersbelasting dragen.’

Prima in tuinen of parkeerterreinen op daken
De Permavoid-units kunnen volgens De Wit ook 
nog voor verschillende andere doeleinden worden 
ingezet. Zo zijn ze bijvoorbeeld te gebruiken als 
drainagebox langs voetpaden waar de keuze is 
gemaakt om geen kolken te plaatsen. De units zijn 
daarbij ingepakt in een geotextiel. Het regenwater 
wordt door de Permavoid-units opgenomen en 
kan eventueel als buffer dienstdoen. Ook kan het 
water worden afgevoerd naar een sloot of een 
verder gelegen regenwaterriool. Daarnaast kunnen 
de Permavoid-units perfect toegepast worden op 
daken waarop een daktuin of parkeerterrein wordt 
gerealiseerd. Hiervoor heeft TGS al een uitgebreid 
plan uitgewerkt.

Irrigatie en infiltratie van stadsbomen in  
plaats van wateroverlast
Bomen en planten hebben water nodig. Maar 
zoals dat gaat met water: we hebben er ineens te 
veel van of lange tijd te weinig. We kunnen niet 
meer om klimaatverandering heen, waardoor 
het stedelijk gebied steeds vaker te maken krijgt 
met extreme weersomstandigheden. Periodes 
van korte, hevige buien worden afgewisseld met 
langere droge periodes. Dit heeft gevolgen voor 
ons leven in de stad. Steeds vaker krijgen we te 
maken met wateroverlast en ook de problematiek 
rond het stadshitte-eilandeffect – steden kunnen 
door het gebrek aan groen de warmte niet meer 

kwijt – is een jaarlijks terugkomend fenomeen. 
Maar ook de bomen die er wel staan, ondervinden 
problemen door de veranderingen in het stedelijk 
gebied. Door de toegenomen verdichting van de 
bodem en lange periodes van droogte wordt hun 
ondergrondse ontwikkeling belemmerd.  
In periodes dat er water valt, vaak in korte heftige 
buien, kan de boom er niet van profiteren. 
‘In plaats van wateroverlast te veroorzaken op 
straat, kan dit water gebruikt worden voor  
irrigatie en infiltratie van stadsbomen’, vindt De 
Wit. ‘Bomen groeien hierdoor beter en helpen 
langer bij de verkoeling van de stad door het 
verdampen van het beschikbare water. Op deze 
manier zijn bomen beter in staat het stadshitte-
eilandeffect te reduceren.’  

Het Permavoid Capillair Irrigatie Systeem
Het reduceren van dit effect kan worden verbeterd 
door het regenwater onder de groeiplaats van 
de boom op te slaan en te zorgen dat het water 
via capillaire werking weer naar de doorwortelde 
ruimte wordt teruggevoerd.
Dit is mogelijk met het Permavoid Capillair Irrigatie 
Systeem. Dat is een systeem dat zowel draineert 
als irrigeert en onder de leeflaag van de bomen 
wordt aangebracht. Dit systeem werkt als een buf-
fer, die bijvoorbeeld via de regenafvoer van huizen 
en gebouwen gevuld kan worden. Komt er te veel 
water in, dan loopt het systeem over en wordt het 
water afgevoerd via een afvoerend systeem. Dit 
kan een infiltratieriool of een regulier riool zijn. Het 
systeem is zelfregulerend en heeft geen onder-
steuning van computers of beheerders nodig. Het 
water kan van bovenaf (bijvoorbeeld vanaf daken) 
gemakkelijk in het systeem vloeien en verspreidt 
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zich in de panelen die zich onderin de groeiplaats 
bevinden.

Gouden Zwaluw-prijs
Het Permavoid Capillair Irrigatie Systeem werd 
zo’n tweeënhalf jaar geleden ontwikkeld en is voor 
het eerst toegepast op het Orlyplein bij station 
Sloterdijk in Amsterdam. Daartoe werd het buss-
tation helemaal leeggehaald. Op de brug is 3500 
m2 irrigatiesysteem verwerkt en daarbovenop 
kwam tussen de 40 en 60 centimeter grond. 
Uiteindelijk zijn er planten en bomen op gezet.  
Het groene dakpark bij Sloterdijk kreeg dit jaar  
de Gouden Zwaluw-prijs, omdat ‘de kleurloze 
inrichting op het voormalige Orlyplein getrans-
formeerd is tot 8000 vierkante meter aan groen, 
bestaande uit 85.000 bomen, bloemen en planten.’ 
De Gouden Zwaluwen worden door de Vereniging 
Nederlands Cultuurlandschap uitgereikt aan  
organisaties die zich verdienstelijk hebben 
gemaakt om natuur in de straat, wijk of stad te 
bevorderen. Het doel is dat het vergroenen van 
straten in een stroomversnelling komt. Het plein is 
getransformeerd van een grijs, betonnen gebied 
naar een oase van groen. Het station Sloterdijk 
is zo niet alleen een fijnere plek om te zijn, maar 
draagt ook bij aan een gezonde stad waar mensen 
op een verantwoorde manier kunnen leven.
De Wit: ‘Door de metamorfose van deze omgeving 
zijn de gebouwen op het plein in waarde gestegen 
en hebben de kantoorpanden en het hotel een 
hogere bezettingsgraad.’ 

Goed kijken naar de bestaande situatie van de 
groeiplaats
Het mooie van dit capillaire systeem is volgens  
De Wit dat het niet alleen op daken, maar ook 
onder bomen kan worden toegepast. ‘Er zijn veel 
droge gebieden, waar nieuwe bomen in principe 

heel snel staan te verdrogen. Wij plaatsen ons 
Capillaire Irrigatie Systeem een meter diep onder 
de bomen. Daar komt bomenzand bovenop en 
vervolgens de Permavoid Sandwich Constructie. 
In het capillaire systeem komt water, waardoor de 
omgeving van de boom vocht blijft vasthouden. 
Dit is een totaalsysteem voor op het maaiveld en 
voor op een meter diepte.’

Iedere situatie waarin een boom wordt geplant, 
vraagt om een eigen oplossing. Zo kan een draag-
constructie worden toegepast, zoals de Treebox 
HP, of een drukverdelende constructie, zoals de 
Permavoid Sandwicht Constructie. Beide  
oplossingen hebben het voordeel dat er minder 
volume nodig is om het gewenste eindbeeld te 
realiseren. De derde pijler van TGS is een groei-
medium als bomenzand of boomgranulaat. Hierbij 
is het noodzakelijk om goed te kijken naar de 
bestaande situatie van de groeiplaats. TGS biedt 
verschillende groeimediums aan, waardoor er heel 
specifiek op de vraag van de omgeving kan  
worden ingesprongen. 

Projecten in den lande
De Wit ziet een goede toekomst. ‘Groen in de stad 
wordt steeds belangrijker. Tijdens de crisis werd er 
minder geïnvesteerd, maar nu begint er zich van 
alles te ontplooien. Onze werkzaamheden vinden 
steeds meer in het land, dus buiten Amsterdam, 
plaats. En in het totaalconcept zijn wij nog steeds 
uniek. TGS is de eerste die dit soort systemen op 
de markt heeft gebracht. Permavoid is het meest 
degelijke systeem.’

De afgelopen tijd zijn er mooie projecten geweest 
in den lande, zoals de aanleg van prefab Permavoid 
Sandwich-panelen bij bestaande bomen op de 
Hatertseweg in Nijmegen en de aanleg van een 

Permavoid Sandwich Constructie bij het ROC 
Amsterdam Zuid. In Apeldoorn zijn reeds verschil-
lende projecten gerealiseerd met de Treebox HP. 
Een mooi voorbeeld hiervan is het unieke project 
op het Stationsplein, dat in 2006 is aangelegd en 
waar de bomen zich anno 2016 tot volle wasdom 
hebben ontwikkeld. Op dit moment worden er 
elders in de binnenstad 17 stuks Treebox HP aan-
gelegd.

‘Ik voorzie dat steeds meer steden een totaal-
concept met een irrigatiesysteem, een sandwich-
constructie of de Treebox HP willen toepassen op 
belangrijke plekken in de stad, waar de bomen 
oud kunnen worden. Je creëert hoe dan ook altijd 
een plus-plussituatie: er kunnen auto’s op rijden 
en parkeren en de bomen kunnen zich er prachtig 
ontwikkelen’, zo besluit De Wit. 
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Wie in Oss ‘Granietstraat’ zegt, heeft meteen een gesprek over bomenoverlast. Komend voorjaar gaat de gemeente de geplaagde bewoners van de 

Granietstraat verlossen van 36 uit de kluiten gewassen moeraseiken en twee essen, die al jaren voor veel overlast zorgen. Dat is een politiek gevoelig 

besluit in een gemeente waar burgers en bestuurders erg hechten aan de bomenpracht in hun woonplaats. Een nieuwe methode om overlast van  

bomen objectief in kaart te brengen, moet houvast bieden bij het nemen van dit soort beslissingen.

Auteur: Paul van der Sneppen

Gemeente Oss wil bomen-
beleid beter communiceren
Richtlijn moet overlast van bomen objectief in kaart brengen
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Wie met Rudi Schleedoorn over bomenoverlast 
spreekt, krijgt misschien de indruk dat Ossenaren 
niet zulke bomenliefhebbers zijn. Schleedoorn 
is coördinator beheer groen en water bij de 
gemeente Oss. Veel klachten over bomenoverlast 
komen op zijn bureau. ‘Als burgers zover zijn dat 
ze klagen over een boom, dan vragen ze meestal 
om kap. Dat heeft ook te maken met de emotie die 
achter zo’n klacht schuilgaat. De burger kampt dan 
vaak al jaren met een probleem en is de boom in 
kwestie spuugzat.’

Zuinig
Toch zijn dat uitzonderingen. De Ossenaren lijken 
vooral trots en zuinig te zijn op de bomen in hun 
omgeving. Zo stuitte vorig jaar het voornemen om 
1500 bomen in het buitengebied te kappen om 
ruimte te maken voor weidevogels op hevig verzet. 
Afgelopen maand werd het plan, bij het vaststellen 
van het boomstructuurplan door de gemeente-
raad, definitief naar de prullenbak verwezen.

Naast het boomstructuurplan hanteert de 
gemeente Oss als toetsingskader de richtlijn 
Hinder en Overlast Bomen. Dat instrument moet 
voor bestuurders, groenbeheerders en burgers als 
richtsnoer dienen bij het omgaan met overlast van 
bomen. Het document beoogt een methodiek te 
bieden om die overlast geobjectiveerd in kaart te 
brengen en daar gepaste interventies op in te  
zetten. ‘Het beleid in Oss was altijd dat we in  
principe geen gezonde bomen kappen.  
De verwikkelingen in de Granietstraat tonen aan 
dat we met zo’n rigide standpunt niet altijd recht 
doen aan de overlast die burgers soms ervaren van 
bomen. Dat moet dus anders’, vindt Schleedoorn, 
die de richtlijn Hinder en Overlast Bomen samen 
met collega’s ontwikkelde. Dit voorjaar is de 
methodiek voor het eerst toegepast, onder meer 
om het lot van de bomen in de Granietstraat te 
bepalen.

Puntensysteem
De richtlijn werkt met een puntensysteem.  
De toegekende punten geven enerzijds een  
waarde aan de boom. Die waarde bepaalt de mate 
van bescherming die de boom verdient. Bomen in 
de hoofdstructuur genieten de hoogste  
beschermingsgraad. Daarnaast is er een lijst van 
bijzondere bomen; die zijn strikt beschermd en 
daarvoor geldt een kapverbod. Bomen in de 
neven- en overige structuur genieten een minder 
hoge beschermingsgraad.
Anderzijds worden punten toegekend voor ver-
schillende vormen van overlast: bladval, bloesem-
val, schade door wortels, overhangende takken, 
vruchtval en druipende bomen. Onder aan de 
streep komt een puntentelling, die bepaalt welke 
interventie het meest voor de hand ligt. 

Kappen
‘Kappen is weliswaar de oplossing waaraan de  
burger het eerst denkt, maar zeker niet de meest 
voor de hand liggende oplossing. Bij worteloverlast 
wordt bijvoorbeeld ook gekeken of het doorsteken 
van wortels uitkomst biedt. Bij andere problemen 
kun je vaak met snoeien veel overlast wegnemen’, 
zegt Schleedoorn daarover. 

De groenbeheerder ziet de nieuwe methodiek als 
waardevol, maar niet altijd leidend. ‘Gezond ver-
stand blijft prevaleren. Maar met deze richtlijn kun 
je wel een goed gesprek voeren met de bewoners 
die bomenoverlast ervaren. Je kunt goed uitleggen 
welke opties er zijn en waarom je bepaalde keuzes 
maakt. Maar uiteindelijk willen we de burger maat-
werk leveren, diens probleem dus gewoon oplos-
sen. De richtlijn is daarbij vooral een hulpmiddel.’ 

Kritiek
Toch krijgt de nieuwe meetmethode nu al kritiek. 
Ester Bos, burgerlid van de Osse GroenLinks-fractie, 
vindt de richtlijn zowel inhoudelijk als in de  
toepassing tekortschieten. ‘In de Granietstraat heb 
ik betrokken bewoners horen zeggen dat ze zich 
niet gehoord voelden door de gemeente. Die bleef 
erg op afstand. De richtlijn werd hen aangeboden 
en daar bleef het bij.’ Uiteindelijk waren de  
bewoners blij met de toepassing van de  
methodiek. Ze wilden kap en die kregen ze. Maar 
de gemeente mag, wat Bos betreft, wel wat meer 
met bewoners in gesprek treden. ‘Anders verwordt 
zo’n richtlijn snel tot een bureaucratisch instrument 
van een afstandelijke overheid.’

Keukentafel
Dat scenario ligt misschien voor de hand, maar 
dat is zeker niet wat Schleedoorn voor ogen heeft. 
‘De burger maatwerk leveren, dat gebeurt wat mij 
betreft bij de mensen thuis aan de keukentafel met 
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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
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de richtlijn onder handbereik. Het blijft een richtlijn 
en geen dictaat.’ 
Op de stelling dat het document vooral bij een kop 
koffie en een goed gesprek wordt opengeslagen, 
valt echter nog wel wat af te dingen.  

Het document staat namelijk ook al online. De 
gemeente wil haar bomenbeleid zo transparant 
maken. ‘Zo kan de burger zien wat hij bij bomen-
overlast van de gemeente kan verwachten’, legt 
Schleedoorn uit. ‘Soms lezen burgers in de richtlijn 
dat ze zelf bladeren moeten gaan harken, soms 
rukken wij uit om een probleem op te lossen. 
We willen heldere verwachtingen scheppen.’ Wat 

Schleedoorn betreft, mag de richtlijn zelfs vertaald 
worden naar een online tool voor de burger.  
De vraag rijst dan wel of de burger het instrument 
dan nog ervaart als een hulpmiddel bij onder- 
handelingen met de gemeente. ‘Lang niet alle 
bewoners van de Granietstraat hebben dat zo 
ervaren’, weet Bos te vertellen. 

Ecologische waarde
De GroenLinks-afgevaardigde heeft niet alleen  
kritiek op de implementatie van de richtlijn.  
Ze heeft ook kritiek op de inhoud. Het ontwikkelen 
van een meetinstrument dat overlast objectiveert 
vindt ze op zich wel nuttig, maar de wijze waarop 
in de Osse methodiek waarde wordt toegekend 
aan bomen, schiet wat haar betreft ernstig tekort. 
‘Als je zo’n instrument ontwikkelt, moet je ook de 
ecologische waarde van de boom in kaart brengen. 
Hoeveel CO2 neemt een boom bijvoorbeeld op? 
Hoe belangrijk is een boom voor de biodiversiteit 
in de omgeving? Ook dat moet je in de waardering 
meenemen en dat gebeurt nu eigenlijk nauwelijks 
of niet. De focus ligt vooral op landschapswaarde.’

Toch lijkt het er vooralsnog niet op dat de richtlijn 
Hinder en Overlast Bomen in Oss voor veel twee-
spalt gaat zorgen. Wat Schleedoorn betreft, is de 
huidige richtlijn nog niet in steen gehouwen.  
‘We werken er pas een paar maanden mee.  
Het moet zich in de praktijk bewijzen en, zoals 
gezegd, het is een instrument, geen dictaat. 
Gezond verstand prevaleert.’ Ook Bos heeft, 
ondanks haar kritiek op de richtlijn, vertrouwen in 
de intenties van de gemeente. ‘Ik weet zeker dat 
de gemeente Oss haar bomen koestert. Wat je ook 
vindt van de richtlijn, niemand hier is erop uit om 
lichtzinnig bomen te gaan kappen. Daar zal de 
richtlijn zeker niet voor bedoeld zijn.’

‘De burger vraagt snel 

om een boom te kappen’

Huidige situatie in de Granietstraat in Oss
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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
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HET VAKBLAD VOOR BOOMVERZORGING EN BOOMBEHEER IN DE OPENBARE RUIMTE

INspIratIeboom
Populus x canadensis ‘Marilandica’

LWD-meter

Hightech versie 

van penetrometer

sortiment
Acer campestre

Centrumplan ermelo

Bomen zijn essentieelDe vakantie is voorbij, het rooiseizoen is weer in volle gang

Onze unieke telescoopkranen met 42 meter mast

Boomrooierij Weijtmans is nationaal en 

internationaal specialist in het rooien, snoeien 

en onderhouden van bomen. Vandaag de dag 

telt ons bedrijf ruim 25 vaste medewerkers, 

waaronder goed opgeleide boomrooiers, ervaren 

chauffeurs en machinisten, 9 gecertificeerde tree 

workers en 2 tree technicians. Daarmee is 

Boomrooierij Weijtmans een vooraanstaand 

speler in Nederland.

Uniek zijn onze telescoopkranen met 42 meter 

mast: hiermee kunnen we elk karwei uitvoeren 

zonder schade aan te richten.

Wij kopen uw stamhout en houtsnippers graag 

in. Daarnaast verzorgen wij een verantwoorde 

afvoer van snoeiafval en blad.

Vraag vrijblijvend een offerte aan of lees 

meer over de mogelijkheden op onze site: 

www.boomrooijerijweijtmans.nl

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

Onze vakmensen kunnen uw boom vakkundig rooien of snoeien.

Ook in het winterseizoen verrichten wij snoeiwerkzaamheden

Wij kopen uw stamhout graag in

Afvoer van blad, snoeihout en schoffelvuil op locatie

algemeen@weijtmans.nl

www.boomrooierijweijtmans.nlKreitenmolenstraat 175

5071 BD  Udenhout

Tel. 013-51114 83

Fax 013-51143 73

Boomrooierij Weijtmans
méér dan bomen rooien

Wij wensen u 

Prettige Feestdagen 

en danken u vo
or 

het in ons geste
lde

vertrouwen!

Jilles van Zinderen
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GreenkeeperGreenkeeper

icl-sf.com/one-name

U kende ons als Everris, 

maar we zijn uitgegroeid 

naar veel meer.

Nu zijn we ICL Specialty Fertilizers.
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And the winners Are...
William Boogaarts en Jolanda Vonder
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Schimmelbestrijding
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Blauwdruk voor 
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bestaat niet
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2016 GREENKEEPER OF THE YEAR
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De online bomenencyclopedie TreeEbb is nu ook als app beschikbaar voor iPhone en Android. Een unieke app van 
Boomkwekerij Ebben voor de groenvakwereld. Eenvoudig bomen zoeken op toepassing, formaat, kleur, vorm, standplaats en 
vele andere plantkenmerken? In de TreeEbb vindt u een enorme collectie karakteristieke beplantingssoorten met uitgebreide 
soortbeschrijvingen en inspirerende foto’s. Download ‘m vandaag nog gratis in de Apple App Store en Google Play Store.

TreeEbb, dé online bomentool voor en door groenprofessionals

Download de gratis app!

Vind de juiste boom 
voor uw project!
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Steeds meer gemeenten verankeren bomen onder-
gronds zodat boompalen niet meer nodig zijn. 
Kluitverankering is een effectieve en betrouwbare 
methode om bomen ondergronds te verankeren 
met een direct visueel eindresultaat. Daarnaast 
heeft de kluitverankering een goede prijs/ kwali-
teitsverhouding. 
De brede gordelbanden, die met grondankers in 
de bodem worden bevestigd, zorgen voor een zeer 
sterke ondergrondse verankering van de kluit. De 
boom behoudt zijn natuurlijke bewegingsvrijheid 
en bovengrondse boompalen behoren tot het ver-
leden waardoor de boom zichzelf van nature nog 
sneller zal gaan verankeren.

Één persoon kan de gehele kluitverankering in 
enkele minuten bevestigen. Tijd en kosten worden 
hierdoor gespaard. 

Bio Kluitverankering
Naast de gewone kluitverankering heeft GreenMax 
sinds een paar jaar ook een biologisch afbreekbare 
ondergrondse verankering.  De bio-banden zijn 
vervaardigd uit biologische polymeren en zijn 
volledig afbreekbaar. De GreenMax bio kluitveran-
kering heeft het Europese Bioplastic Keurmerk ont-
vangen en biedt een duurzame en verantwoorde 
oplossing om bomen ondergronds vast te zetten. 
Er zijn al veel gemeenten in heel Europa die dit 
systeem de afgelopen jaren met succes hebben 
toegepast.
De kluitverankering is standaard leverbaar voor 
bomen tot 35 cm stamomtrek. Andere afmetingen 
op aanvraag.

Testresultaten bio kluitverankering
Testen (richtlijnen: DIN EN 12225 / DIN EN 13432 / 
DIN 18916) hebben uitgewezen dat de bio gordels 
de eerste 4 jaar voldoende kracht behouden om de 
stabiliteit te garanderen. Na deze 4 jaar zullen de 
banden langzaam gaan afbreken.

(Bio) kluitverankering met betongaas (zonder 
grondankers)
De normale en biologisch afbreekbare kluitveran-
kering zijn ook leverbaar in sets zonder grondan-
kers. Deze verankeringsmethode met betongaas 
biedt een effectieve oplossing om bomen op bij-
voorbeeld daktuinen te planten. Deze kluitveran-
keringssets hebben geen grondankers, de banden 
worden hierbij bijvoorbeeld aan betongaas of 
aangebrachte ankerogen bevestigd.
Dit type kluitverankering (zonder grondankers) kan 
ook goed worden toegepast in boombakken of bij 
boomgranulaat waarbij het lastig is om grondan-
kers in de grond te slaan. 

Eigenschappen kluitverankering GreenMax
• snelle installatie (+/- 10 minuten) 
• mogelijkheid om de ankerbanden in lengte te 
  verstellen 
• stamomvang van meer dan 90 cm is mogelijk 
• gebruiksvriendelijk 
• niet schadelijk voor de boom

Installatiegereedschap 
Afhankelijk van de gekozen kluitverankeringsset 
heeft u bepaalde installatiegereedschappen nodig. 
Benodigdheden voor de installatie zijn een drijf-

stang en een aanspanhendel. De drijfstang heeft u 
nodig voor kluitverankering met ankers om deze 
in de grond te kunnen slaan. Daarnaast heeft u een 
aanspanhendel nodig om de gordels aan te span-
nen (aanspanhendels worden gratis bijgeleverd). 
 

Ondergrondse 
Kluitverankering GreenMax

Be social 
Scan of ga naar:  

www.Boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-6308
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Eigenschappen 
 ◆ Dik, stevig en ondoordringbaar voor 
 agressieve wortels en mechanische 
 belastingen
 ◆ UV-bestendig
 ◆ Recyclebaar
 ◆ 100% waterdicht
 ◆ Resistent tegen bacteriën en meeste 
 chemicaliën

RootBarrier® RootPanels Pyramid wortelgeleiding RootBarrier® Paddenscherm

HDPE 1mm/2mm wortelwering RootBarrier® Gietrand RootBarrier® RootPanels® Rib wortelgeleiding

RootBarrier® Gerecycled HDPE
RootBarrier B.V. hee� voor vele toepassingen in de GWW en groenvoorziening een geschikt product dat is gemaakt van gerecycled 
HDPE. RootBarrier B.V. werkt bewust met gerecycled HDPE en kiest zo voor een duurzame en verantwoorde oplossing voor o.a. de 
onderstaande toepassingen:

Voor meer informatie en voor een passende o�erte kunt u ons bereiken op telefoonnummer 0 320 215 805 of 
per email aan sales@rootbarrier.nl of bezoek onze website www.rootbarrier.nl.

RootBarrier B.V. | T 0 320 215 805 | sales@rootbarrier.nl | www.rootbarrier.nl | Nikkelstraat 5, 8211 AJ Lelystad
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Pius Floris 
Boomverzorging 
Nederland
Lutkemeerweg 400
Amsterdam
T +31 (0)20 301 30 15
info@piusfloris.nl
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Als tuinprofessional sta je midden in het
groen. Meer nog, je denkt groen. Je wilt
het beste voor de omgeving, je klanten
en voor jezelf. Daarom kies je voor milieu-
vriendelijk gereedschap. Dolmar gereed-
schap met een 4-takt motor bijvoorbeeld.
Door de lage uitstoot van schadelijke
stoffen, lage trillingen en een aangename
geluidsproductie zijn de 4-takt machines
goed voor de gebruiker en de omgeving.
Het gunstige verbruik van 4-takt zorgt 
voor lage verbruikskosten.

Kijk op www.dolmar.nl/milieubewust

GEZONDER
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PB-7650.4 
•  76 cc 4-takt bladblazer
•  Bijzonder krachtig
•  Uiterst zuinig
•  Erg stil en schoon

Makita Nederland B.V., Park Forum 1101, 5657 HK  Eindhoven, Tel. 040 - 20 6 40 40, Fax 040 - 206 40 96
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Als de Amerikaanse verkiezingen ons één ding duidelijk hebben gemaakt is 
dat de overheid al lang niet meer almachtig is over alles wat haar aangaat. En 
terecht natuurlijk. De oude Grieken hebben ooit het begrip democratie uitge-
vonden en hoewel ik weleens denk dat ze zich ter plekke zouden verzuipen 
in een vat met goedkope retsina als ze zouden zien wat wij ervan gebrouwen 
hebben, is democratie nog steeds het leidende begrip van onze maatschappij. 
Als het gaat over bomen en gemeentes lijkt dat overigens een steeds lastiger 
verhaal te worden. In deze uitgave van Boomzorg kunt u twee artikelen lezen 
over de impact van veranderende wetgeving op het beheer van bomen. 
Onze eigen boomjurist Kitty Goudzwaard legt haarfijn uit wat de nieuwe Wet 
natuurbescherming voor het gemeentelijk beheer van bomen gaat betekenen. 

Wat dat concreet in de praktijk gaat betekenen leest u weer in een tweede ver-
haal over de zogenaamde heilige eik van Goirle. Een eik die, hoewel hij door 
de plaatselijke politiek heilig was verklaard, toch werd gekapt, omdat deze te 
gevaarlijk zou zijn voor passerende auto’s. Wie heeft hier gewonnen? De boom 
in ieder geval niet, omdat de belangen van deze boom lager werden geschat 
dan de belangen van verkeersveiligheid en dus de veiligheid van ons allemaal. 

Terecht, maar op hetzelfde moment is dit ook een hellend vlak. We kunnen 
Nederland niet inrichten als een grindbak, waarin we allemaal als kleine Max 
Verstappetjes in kunnen rondrijden. 
Eyeopener van deze uitgave vind ik overigens een verhaal over de gemeente 
Oss. Een interview met de wethouder van Oss waarin een  richtlijn om zo 
objectief mogelijk te bepalen of een boom voor overmatige overlast zorgt 
werd al in ons zusterblad Stad + Groen aangekondigd. Ik voorspel u dat dit 
soort richtlijnen de toekomst gaan worden. De burger wordt mondiger en 
verwacht dat u met een transparant en eenduidig verhaal komt waarom een 
boom wordt gekapt, geplant of gesnoeid. Creëert dat niet heel veel overbo-
dige bureaucratie en papier? Waarschijnlijk wel! Maar dat is nu eenmaal de 
consequentie van democratie. Dat wisten zelfs de oude Grieken al. 

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofdredacteur

Creëert dat niet heel veel overbodige 

bureaucratie en papier?  Waarschijnlijk wel! 

Maar dat is nu eenmaal de consequentie 

van democratie

De burger wikt, de 
wethouder schrikt 

In deze uitgave van Boomzorg 

kunt u twee artikelen lezen over de 

impact van veranderende 

wetgeving op het beheer van 

bomen
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