‘Nederland is verslaafd aan
eiken!’, deel 2
Afkicken van eikenverslaving: goed voornemen voor
boombeheerder in 2011
In het vorige Boomzorg-nummer hebben wij in een forum geschreven over de overmatige eikenaanplant in Nederland: ‘Nederland is
verslaafd aan eiken, is het geen tijd om af te kicken?’ Boombestandcijfers van vier provincies staafden deze stelling: eiken worden gemiddeld
in vaker dan 50 procent van de gevallen aangeplant. Zes forumdeelnemers proberen deze monocultuur te doorbreken door hun favoriete
eikenvervangers van de eerste grootte voor in landelijk gebied aan te raden.
Auteur: Hein van Iersel en Karlijn Raats

Ulmus ‘New Horizon’
Henk Pannekoek (Uitvoerder Bomen en Bossen, gemeente
Apeldoorn), die eigenlijk de eik een voortreffelijke boom vindt door
zijn voordelen in beheer, weinig bodemeisen en ongevoeligheid voor
strooizout, kan zich voorstellen dat het niet makkelijk is om met een
eikenalternatief te komen. Toch lukt het hem:
Henk Pannekoek

“Voor mij is de Ulmus ‘New Horizon’ in een aantal gevallen een mogelijk alternatief. Hij is, voor zover
nu bekend, volledig resistent tegen iepziekte. In Amerika staan exemplaren van circa veertig jaar oud.
De Iep is een sterke boomsoort met weinig problemen en ook wat betreft de standplaats niet kieskeurig. Hoe de Ulmus ‘New Horizon’ zich onder Nederlandse omstandigheden verder gaat gedragen
zal moeten blijken. Voorlopig zijn ze nog vrij prijzig, maar dit zal de komende jaren wel naar redelijk
niveau gaan.”

Ulmus ‘New Horizon’
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Carpinus betulus
Henry Kuppen van Kuppen Boomverzorging weet als geen
ander dat een monocultuur van eiken vijanden creëert: één
daarvan is de eikenprocessierups.

Henry Kuppen

“Een goed alternatief voor eik is in mijn ogen de Carpinus betulus. Dit is een ondergewaardeerde boom die op veel bodemtypen
kan groeien en een mooie grillige stam en kroon vormt. Ook heeft
hij geen last van ziekten.”

Carpinus betulus

Acer pseudoplatanus
Theo Vermeulen, Mostert de Winter

Theo Vermeulen

"De Tilia palida is een mooie vervanger, maar omdat er naar mijn mening te weinig Acers in
landschappelijk gebied worden aangeplant, kies ik voor Acer pseudoplatanus ‘Rotterdam’.
Ik heb het idee dat er tien tot twintig jaar geleden meer Acers aangeplant werden. Misschien
vindt men de Acers ‘te gewoon’ en worden ze daarom niet veel in het landelijk gebied aangeplant. Toch is het een goede en gezonde boom om in het landelijk gebied toe te passen.
In verband met de sapstroom in het voorjaar moeten de Acers vroeg gesnoeid worden: in
de winter of in de late zomer. Voordelen zijn dat ze goed bruikbaar zijn in landelijk gebied,
gezonde bomen zijn, met een uniforme kroon, bestand zijn tegen (zee)wind, en weinig
bodemeisen stelt. Het enige nadeel kan zijn dat hij af en toe last heeft van luizenaantasting."

Acer pseudoplatanus ‘Rotterdam’

Alnus spaethii 'Spaeth'
Evert Johan Vermeulen, Ebben

Evert Johan Vermeulen

"Een boom die naar mijn idee te weinig wordt aangeplant, misschien om dat men bij een Alnus al vaak aan een
glutinosa wordt gedacht. De Alnus spaethii 'Spaeth' is een soort die op zowel droge als vochtige plekken goed
gedijt. Het aanslaan zal in veel gevallen geen enkel probleem zijn. Zijn vorm is piramidaal en bladeren donkergroen
van kleur welke vroeg in het voorjaar uitlopen en laat in het seizoen pas vallen. Met zijn vlotte opgaande groei, en
relatief horizontale takstand is deze boom zeker in beheer geen probleem geval, en bijkomend voordeel is dat deze
boom redelijk zeewindbestendig is.Kort om een uitermate geschikte boom als alternatief voor de eik."

Alnus Spaethii Spaeth
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Populus x canescens
Architect André Houtman verzucht dat de eik bijna een aura van
onschendbaarheid om zich heen heeft hangen. Daar wil hij graag verandering in
aanbrengen:

André Houtman

“Als import-Brabander, komend van de Utrechtse Heuvelrug, heb ik een late
liefde ontwikkeld voor de populier. Maar kijk hoe stoer en robuust, krachtig
groeiend en langer levend hij is dan menigeen zou vermoeden. Zijn lichte stam
weerkaatst het zonlicht en de wind door zijn bladertooi zorgt bij een fietstocht
door de Meierij voor een fraaie muzikale omlijsting. En als mensen nog twijfelen
aan zijn duurzaamheid: de omloopsnelheid van het landschap is vaak korter dan
de drie generaties die de populier ons kan bieden en als boom voor de houtproductie draagt hij ook aardig zijn steentje bij.”

Populus x canescens

Acer pseudoplatanus
Olga van de Veer geeft aan dat eikenvervanging niet altijd een eitje is, omdat volgens de
Flora- en Faunawet de vervanger gelijkwaardig aan de eik moet zijn. Maar ook zij heeft goede
voornemens voor 2011:

Olga van de Veer

“Mijn favoriete boom is de Acer pseudoplatanus, ofwel de gewone of
bergesdoorn. Het is een goede drachtplant voor bijen en verder ook een goede boom vanuit
het oogpunt biodiversiteit. Hij heeft geen vruchten die herten of wilde zwijnen aantrekken.
Ook kan hij goede herfstkleuren krijgen. Net als een beuk is hij ook in roodbladige vorm
beschikbaar voor attentie speciale locaties.”

Eijkelboom heeft een
jarenlange ervaring op dit
gebied en is zo uitgegroeid
tot een toonaangevend
specialist. De deskundigheid
waarmee wij de eikenprocessierups bestrijden is
groot en leidt er toe dat wij
voor een groeiend aantal
tevreden opdrachtgevers
meedenken en meewerken
om onze leefomgeving leefbaar
te houden. Raadpleeg onze
website www.eijkelboom.nl
voor ons productaanbod
en diensten.

EHBE Eerste Hulp Bij Eikenproccesierups

Gladsaxe 14,
7327 JZ Apeldoorn

Postbus 363,
7300 AJ Apeldoorn

Acer pseudoplatanus

E: info@eijkelboom.nl
I: www.eijkelboom.nl

T: (055) 541 52 22
F: (055) 541 60 56

