Bomen over bomen
Eric van Velzen van ‘Het Heelsums Veld’ over de inlandse eik

Een nieuwe rubriek in Greenkeeper
‘Bomen over bomen’, waarbij we willen
proberen om bomen op de golfbaan wat
meer aandacht te geven in ons blad.
De spits voor deze nieuwe rubriek wordt
afgebeten door Eric van Velzen. Van
Velzen is in dienst van De Enk en sinds
ongeveer een jaar aangesteld als
hoofdgreenkeeper van Golfbaan ‘het
Heelsums Veld’. Een totaal nieuwe baan
in Heelsum, Gelderland, waarvan recent
de eerst negen holes zijn geopend, maar
die uiteindelijk 27 holes groot gaat
worden.
Auteur: Hein van Iersel

Op een nieuwe baan staan meestal geen
woudreuzen, dus Eric moet even denken als hij
gevraagd wordt voor deze rubriek. Van Velzen:
“Ik heb 2 eiken op deze baan, die nog van voor
de aanleg stammen. Eiken zullen in de toekomst
de overheersende boom worden op “het
Heelsums Veld”. Het beplantingsplan is
voornamelijk gebaseerd op soorten, die van
oudsher voorkomen op de baan. Naast Quercus
Robur zijn op de baan ook Populus Tremula, Pinus
Sylvestris, Amelanchier Lamarkii, Rhamnus
Frangula en Juniperis ingeplant. Van Velzen: “De
grote eiken die wij hebben geplant, hebben het
dit jaar redelijk gedaan, maar de spillen en het
andere bosplantsoen zijn fors ingeboet door de
extreem droge zomer”.

Quercus robur

Van Den Berk over de inlandse eik
(Quercus robur)

De Quercus robur, ook wel inlandse eik of
zomereik genoemd, is een knoestige sterk
vertakkende boom. De Quercus robur is een
typisch inheemse soort en is
uitermate geschikt voor plaatsing als
laan-, bos,- en parkboom. Hij gedijt het
beste op voedselrijke en vochthoudende
grond. De sterk vertakkende kroon van deze
soort is zeer los en luchtig, waardoor die
genoeg licht doorlaat voor de ondergroei
van andere bomen, planten en grassoorten.
Vanzelfsprekend is deze soort dus ook
geschikt voor golfbanen.
www.greenkeeper.nl

De Quercus robur is een markante boom met
een hoge sierwaarde voor golfbanen. Deze
woudreus wordt van nature makkelijk zo´n 25
tot 30 meter hoog. De bladeren van deze eik
komen in het voorjaar rood-bruin-brons te
voorschijn en verkleuren daarna naar donkergroen. In de herfst verkleuren de bladeren
naar bruin en blijven gedurende de winter
hangen totdat het nieuwe blad weer komt.
Andere eiken die ook uitstekend gedijen op
golfbanen en die eveneens een hoge sierwaarde voor een baan hebben zijn de Mos- of
Turkse eik, Scharlaken eik, Moeraseik, Zuileik
(Fastigiata Van den Berk) en de Kurkeik.
St. Oedenrode, december 2003, Paulus van den Berk

Meedoen aan ‘bomen over bomen’?
Heeft u op uw baan een bijzondere boom,
stuur een mailbericht naar: hein@nijhofvaniersel.nl
en wij nemen contact met u op.
U kunt ook bellen: 024-360 24 54.
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