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1

Samenvatting

De Nederlandse boomkwekerijsector biedt een breed sortiment aan laanbomen. Ook komen er steeds
nieuwe soorten en cultivars bij. Elke soort en cultivar heeft zijn eigen gebruikswaarde en stelt eigen eisen
aan zijn standplaats. Om de eindgebruiker, vaak een gemeente, te helpen met het kiezen van passende
bomen, is ruim 15 jaar geleden gestart met het gebruikswaardeonderzoek laanbomen. In dit onderzoek zijn
in 17 gemeenten en 3 proeftuinen testbeplantingen aangelegd met 75 - vooral nieuwe - soorten en cultivars.
De ontwikkeling van de bomen is gedurende 7-10 jaar gedetailleerd gevolgd en ervaringen met onderhoud
en beheer zijn in beeld gebracht. Daarnaast is gewerkt aan een aantal algemene thema’s, zoals snoei,
wortelopdruk, substraat en groeiplaats. Het project heeft geresulteerd in tal van artikelen, een website en
enkele brochures, zoals de brochure ‘De juiste boom op de juiste plaats’. In 2011 werd geconstateerd dat
afnemers de onderzoeksgegevens maar weinig raadplegen en werd ervoor gepleit de resultaten van het
gebruikswaardeonderzoek laanbomen als lesstof op scholen te gaan gebruiken om de
bomen/sortimentskennis van afgestudeerde studenten van groene MBO en HBO opleidingen te verbeteren
en om kennis van het gebruikswaardeonderzoek laanbomen beter te laten doorstromen naar de praktijk.
Om dit te realiseren is een lesmodule ontwikkeld. Als lesmodule is gekozen voor een powerpointpresentatie
over de opzet en de resultaten van het gebruikswaardeonderzoek en een casestudie waarbij studenten aan
de hand van aangereikte informatie op het gebied van gebruikswaarde van laanbomen zelf een ontwerp
maken voor een beplanting met straatbomen. Bij het maken van dit ontwerp is een aantal stappen
gedefinieerd die de student moet uitwerken. Ook moet hij/zij rekening houden met technische– en
kostenaspecten.
Met het ontwikkelen van de powerpointpresentatie en de casestudie is een belangrijke basis gelegd voor
verdere ontwikkeling en implementatie van cursusmateriaal voor MBO en HBO, hetgeen via het BOGOproject ‘Functies van stedelijk groen en beplantingskeuze’ verder vorm zal krijgen.
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2

Inleiding

Het gebruikswaardeonderzoek laanbomen heeft veel kennis opgeleverd over de gebruikswaarde van vele
nieuwe soorten en cultivars in het laanbomensortiment. Gedurende 7-10 jaar zijn nieuw geplante bomen van
75 relatief nieuwe introducties in het laanbomensortiment gevolgd en zijn ervaringen rond onderhoud en
beheer in beeld gebracht. Het onderzoek heeft geresulteerd in een website (www.straatbomen.nl), de
brochure ‘De juiste boom op de juiste plaats’1, waarin de belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn
samengevat en een uitgebreide reeks van artikelen, lezingen, posters etc. In een vakbladartikel in de
Boomkwekerij gaf Wetten2 (2011) echter aan dat afnemers de onderzoeksgegevens maar weinig
raadplegen. In het artikel werd de suggestie meegegeven dat scholen de resultaten van het
gebruikswaarde-onderzoek als lesstof moeten gaan gebruiken om kennis op termijn bij de juiste mensen te
krijgen. Daarnaast is een veelgehoorde klacht van boomkwekers en groenvoorzieners dat het doorgaans
slecht is gesteld met de bomen/sortimentskennis van net-afgestudeerde studenten van groene MBO en
HBO opleidingen.
Het doel van deze consultancy-opdracht was daarom tweeërlei:
• Een aanzet geven voor het doorstromen naar de praktijk van de resultaten van het
gebruikswaardeonderzoek laanbomen.
• Het verhogen van het kennisniveau van MBO en HBO studenten boomteelt en Tuin & Landschap op
het gebied van sortiment en gebruikswaarde van laanbomen.
Het budget van deze consultancy opdracht liet niet toe dat de vorm en inhoud van de module werden
afgestemd met aanspreekpunten van het groene MBO en HBO en later weer teruggekoppeld. De nu
ontwikkelde module is een aanzet. De verdere afstemming van de vorm en inhoud zal in 2013 plaatsvinden
binnen het BOGO-project ‘Functies van stedelijk groen en beplantingskeuze’. In dit BOGO-project is het
groene onderwijs vertegenwoordigd door Hogeschool van Hall Larenstein, Helicon opleidingen, CAH
Vilentum en AOC Oost.

1

Hiemstra, J.A., Slingerland, L., Sluis, B.J. van der en Schalk, G. 2012. De juiste boom op de juiste plaats :
een samenvatting van 15 jaar onderzoek naar gebruikswaarde van straatbomen. Praktijkonderzoek Plant
en Omgeving/Plant Publicity Holland, ISBN 9789081343985, 72 p.
http://documents.plant.wur.nl/ppo/bomen/DeJuisteBoom[1].pdf

2

Wettten, J. van der. 2011. Informatie gebruikswaardeonderzoek nog weinig benut. De Boomkwekerij 49:
12-13.
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Resultaten

Als lesmodule is gekozen voor een powerpointpresentatie en een casestudie. In de powerpointpresentatie
worden de opzet en de resultaten van het gebruikswaardeonderzoek gepresenteerd. Deze presentatie is
opgenomen in Bijlage 1. Vervolgens kunnen studenten zelf aan de slag met de casestudie. In de casestudie
gaan studenten aan de hand van aangereikte informatie op het gebied van gebruikswaarde van laanbomen
zelf een ontwerp maken voor een beplanting met straatbomen. Bij het maken van dit ontwerp is een aantal
stappen gedefinieerd die de student moet uitwerken. Ook moet hij/zij rekening houden met technische– en
kostenaspecten.
3.1

Lesmodule: ‘Ontwerp de beplanting in een straat - De juiste boom op de juiste plaats’.

Achtergrond
Groen in steden en dorpen werd traditioneel vooral aangelegd ter verfraaiing van de leefomgeving, om de
omgeving te structureren en om beschutting te geven. Tegenwoordig spelen ook andere functies een rol:
Groen heeft een positief effect op de gezondheid, het verbetert het leefmilieu, verhoogt de waarde van
onroerend goed, beperkt het ‘heat island’ effect in stedelijk gebied, draagt bij aan waterberging, kan
bijdragen aan energiebesparing in gebouwen en draagt bij aan de biodiversiteit.
Door hun omvang leveren bomen in vergelijking met andere beplantingen verreweg de grootste bijdrage aan
de meeste van deze functies en kunnen ook aan meerdere functies tegelijk een bijdrage leveren. Een goede
keuze van bomen is daarom van essentieel belang voor goed en duurzaam functionerend groen, waarbij
bedacht moet worden dat een boom in stedelijk gebied vaak te kampen heeft met ongunstige
omstandigheden: beperkte ruimte, verdichting van de bodem, soms beperkte beschikbaarheid van water,
sterke temperatuurschommelingen. Daarom is het noodzakelijk de volgende zaken goed op elkaar af te
stemmen:
1. Welke functie(s) moet de boom vervullen?
2. Welke mogelijkheden biedt de standplaats?
3. Welke eigenschappen/eisen heeft de boom?
In het gebruikswaarde-onderzoek straatbomen heeft 15 jaar intensieve samenwerking plaatsgevonden door
boomkwekers en gemeenten met als doel de toepasbaarheid van 75 soorten en cultivars laanbomen vast te
stellen en de kennis over te dragen aan producenten en afnemers. Het onderzoek is uitgevoerd door
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, onderdeel van Wageningen UR, Naktuinbouw en SchalkLinde 10.
De nadruk in het gebruikswaarde-onderzoek straatbomen lag op relatief nieuwe introducties in het
laanbomensortiment. In de periode 1997-2003 zijn ongeveer 2000 bomen op verschillende stedelijke
locaties uitgeplant en daarnaast op een aantal referentieterreinen. Alle soorten zijn in principe op meerdere
standplaatsen uitgeplant om ook effecten van standplaats en verzorging mee te kunnen nemen. De
ontwikkeling van de bomen is gedurende 7-10 jaar gedetailleerd gevolgd en de ervaringen met onderhoud
en beheer zijn in beeld gebracht. Ook is gewerkt aan een aantal algemene thema’s, zoals winterhardheid,
snoei, standplaats, opdrukken bestrating, boomsubstraat en groeiplaats, klimaatverandering en bomen. De
informatie die dit onderzoek heeft opgeleverd is beschikbaar via de website www.straatbomen.nl. Op deze
site zijn onder meer soortbeschrijvingen van alle 75 soorten uit het onderzoek te vinden. In het rapport ‘De
juiste boom op de juiste plaats’ is de werkwijze van het onderzoek gedetailleerd beschreven en zijn de
belangrijkste eigenschappen en conclusies van alle 75 soorten in het onderzoek opgenomen. Hierbij zijn de
bomen ingedeeld in verschillende categorieën van gebruik: parkbomen, bomen voor brede straatprofielen
en parken, straatbomen en bomen voor kleine straatjes en tuinen. Door middel van symbolen wordt inzicht
gegeven in zaken als tolerantie t.a.v. verharding, bodem en vocht, vormeigenschappen en extra sierwaarde.
Daarnaast zijn de 25 meest veelbelovende soorten uit het onderzoek beschreven om een beeld te geven
van de vele mogelijkheden die er zijn.
De resultaten van het onderzoek zijn daarnaast gepubliceerd in een reeks van artikelen, brochures en
rapporten, waarvan een lijst toegevoegd is. Ook een aantal andere publicaties met waardevolle informatie
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is toegevoegd. Deze informatie vormt de basis voor onderstaande opdracht.
Opdracht
Ontwerp de beplanting in een straat in je eigen woonplaats en beantwoord daarbij de volgende vragen:
1. Welke functie(s) moeten de bomen vervullen?
2. Welk resultaat wil je bereiken?
3. Welke (on)mogelijkheden biedt de standplaats? Hoe creëer je de juiste omstandigheden om de
boom maximale kansen te geven voor een lang leven? Denk er daarbij ook aan dat voorbereidende
maatregelen ervoor kunnen zorgen dat bomen die bijvoorbeeld slecht tegen verharding kunnen,
met bepaalde maatregelen wel goede resultaten in verharding kunnen geven (voldoende
bewortelingsruimte, substraat van goede kwaliteit, ruime plantspiegel). Benoem ook deze
maatregelen in je ontwerp.
4. Aan welke eigenschappen/eisen moeten de bomen voldoen?
Houd bij het maken van het beplantingsplan ook rekening met aspecten als:
• Technische mogelijkheden
• Kostenaspect (onderhoudsarm)
Bronnen voor informatie
Boeken, brochures
Cissen, A.L.M., Geerts, L.J.A. en Verboon, J. 2009. Bomensubstraten en hun toepassing: gebruik van
bomengrond, bomenzand en bomengranulaat. Stadswerk - ISSN 0927-7641, 32 p.
http://www.wageningenur.nl/nl/Publicatie-details.htm?publicationId=publication-way-343137383531.
Hiemstra, J.A., Schoenmaker van der Bijl, E. en Tonneijck, A.E.G. 2008. Bomen. Een verademing voor de
stad. Boskoop, Plant Publicity Holland, 33 p. http://edepot.wur.nl/27119.
Hiemstra, J.A., Slingerland, L., Sluis, B.J. van der en Schalk, G. 2012. De juiste boom op de juiste plaats :
een samenvatting van 15 jaar onderzoek naar gebruikswaarde van straatbomen. Praktijkonderzoek Plant
en Omgeving/Plant Publicity Holland, ISBN 9789081343985, 72 p.
http://documents.plant.wur.nl/ppo/bomen/DeJuisteBoom[1].pdf
Hiemstra, J.A. en Sluis, B. van der. 2009. Bomen voor schone lucht. Boom van het jaar 2010 Metasequoia
glyptostroboides (Watercipres). http://edepot.wur.nl/51718
Rapporten
Hiemstra, J.A. en Sluis, B. van der. 2009. Klimaatverandering en het Nederlandse laanbomensortiment.
Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Boomkwekerij, project 32 360 910 00, 17 p.
http://edepot.wur.nl/200219
Hoffman, M.J.A., Hoogendoorn, L. en Ravesloot, M.B.M. 2000. Inventarisatie van wegdekbeschadiging door
boomwortels. Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Boskoop, rapport 59, 31 p.
http://edepot.wur.nl/222540
Sluis, B.J. van der, Schalk, G. en Hiemstra, J.A. 2009. Eindrapportage Cultuurwaardeonderzoek laanbomen
2004-2008. Praktijkonderzoek Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit, onderzoeksrapport, 51 p.
http://www.tuinbouw.nl/sites/default/files/documenten/12039%20eindrapport%2004-08%20nov09.pdf
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Sluis, B.J. van der en Hiemstra, J.A. 2012. Cultuurwaardeonderzoek laanbomen 2009-2011.
Praktijkonderzoek Bloembollen, Boomkwekerij en Fruit, onderzoeksrapport, 66 p.
http://www.tuinbouw.nl/sites/default/files/documenten/12039%20Eindrapport%20mrt12.pdf
Artikelen
Ampe, E. 2012. De juiste boom op de juiste plaats. Vijftien jaar gebruikswaardeonderzoek. Groencontact
35(5): 25. http://www.wageningenur.nl/upload_mm/9/9/6/537cfbff-de2f-40f7-8621f5c27f774b39_Groencontact%202012_Publicatie%20over%20De%20juiste%20boom%20op%20de%20j
uiste%20plaats.pdf.
Anonymous, 2009. Ent-onderstamproblemen bij laanbomen.
http://www.nbvb.nl/downloads/custompages/TwYFe5hszwPmYMQF.pdf.
Bauer, J. 2012. Straβenbaüme in Praxistest. Taspo Baumzeitung 01: 19-22.
http://www.wageningenur.nl/upload_mm/6/3/a/0b32eac0-406c-4704-90d8d32678e59500_BZ_1_2012_Bauer_origineel.pdf.
Bennink, P. 2010. De juiste boom in de juiste straat. Tuin & Landschap 14: 19.
http://documents.plant.wur.nl/straatbomen/artikelen/TLjuli2010.pdf.
Bolscher, G.J.J. en Nouwens, F.H.C. 1999. Acer campestre, cultuurwaarde onderzoek. Dendroflora 36: 3539. http://edepot.wur.nl/252817.
Bree, R.G. 1998. Droogte, katten en rukwinden deren laanbomen gebruikswaardeonderzoek nauwelijks. De
Boomkwekerij 37: 22-23. http://documents.plant.wur.nl/straatbomen/artikelen/K9837022.pdf.
Bree, R.G. de. 1998. Cercidiphyllum in onderzoek als straatboom. Tuin & landschap 16: 18-21.
http://documents.plant.wur.nl/straatbomen/artikelen/T9816018.pdf.
Bree, R.G. de. 1998. ‘Onherkenbare’ Cercidiphyllum-cultivars staan in de belangstelling. De Boomkwekerij
23/24: 21-23. http://documents.plant.wur.nl/straatbomen/artikelen/K9823021.pdf.
Bree, R.G. de. 1999. Magnolia heeft ook als boom mogelijkheden. De Boomkwekerij 7: 15-17.
http://documents.plant.wur.nl/straatbomen/artikelen/K9907015.pdf.
Bree, R.G. 1999. Herfstkleur siert Parrotia persica. De Boomkwekerij 36: 16-18.
http://documents.plant.wur.nl/straatbomen/artikelen/K9936016.pdf.
Bree, R.G. de. 2000. Bewoners betrokken bij bomen in hun straat. De Boomkwekerij 11: 20-21.
http://documents.plant.wur.nl/straatbomen/artikelen/K0011020.pdf.
Bree, R.G. de. 2000. De beste Prunus voor straat en laan. Tuin & Landschap 3: 12-15.
http://documents.plant.wur.nl/straatbomen/artikelen/T0003012.pdf.
Bree, R.G. de. 2000. Kwekers leggen nadruk op gezondheid Prunus. De Boomkwekerij 7: 20-21.
Crooijmans, S. 2010. Toegepast bomensortiment verschraalt. De Boomkwekerij 43: 14-15.
http://documents.plant.wur.nl/straatbomen/artikelen/sortiment-verschraalt.pdf.
Hiemstra, J.A. 2005. Gebruikswaardeonderzoek laanbomen gaat nieuwe fase in. De Boomkwekerij 4: 1819. http://documents.plant.wur.nl/straatbomen/artikelen/gwo.pdf.
Hiemstra, J.A., Schalk, G. en Lomme, H. 2006. Snoeien bepaalt kwaliteit jonge laanbomen. De
Boomkwekerij 13: 14-15. http://documents.plant.wur.nl/straatbomen/artikelen/snoeien.pdf.
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4

Conclusie

Om de resultaten van het gebruikswaardeonderzoek laanbomen beter te laten doorstromen naar de praktijk
is het belangrijk dat studenten in het groene onderwijs kennis maken met deze resultaten en inzien hoe ze
deze kunnen gebruiken in hun toekomstige werk. Hiervoor is een onderwijsmodule ontwikkeld in de vorm
van een powerpointpresentatie en een casestudie, waarin studenten zelf aan de slag gaan om een
beplantingsplan voor een straat te ontwerpen. Met het ontwikkelen van dit lesmateriaal is een belangrijke
basis gelegd voor verdere ontwikkeling en implementatie van cursusmateriaal voor MBO en HBO, hetgeen
via het BOGO project ‘Functies van stedelijk groen en beplantingskeuze’ verder vorm zal krijgen.
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Bijlage 1. PowerPointpresentatie: De juiste boom op de
juiste plaats.
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