Frauenkraft!
Bomentrip met Baummädel deel II

Het vakblad voor bomen nam op 19 september boombeheerders Judith van Putten
en Gwendal Uytdewilligen mee naar de
GaLaBau-beurs in Nürnberg. Daar keken
zij rond naar nieuwe snufjes om als souvenirs mee naar huis te kunnen tronen. Een
fotoverslag van het groenbeursbezoek van
twee Baummädel aus Holland.
Auteur: Karlijn Raats

Boom met kluit

De delegatie van het vakblad voor bomen is
op het eerste oog zowat het enige vrouwelijke
element op de groenafdeling van de GaLaBaubeurs. Alhoewel Moeder Aarde toch duidelijk de
zorg en liefde voor bomen in haar takenpakket
heeft, zijn het in de praktijk vooral mannen die
de bomenmarkt draaiende houden, zo blijkt.

Van Putten en Uytdewilligen: “Dit is een leuke
ontwikkeling, om de jeugd bekend te maken
met het klimmen in bomen.”
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Uytdewilligen en Van Putten zijn onder de
indruk van de gigantisch uitgebreide opzet: de
afdeling openbaar groen beslaat de grootte
van een hal waarvoor je heel wat uurtjes moet
uittrekken om een en ander te kunnen zien.
Er zijn naast de afdeling voor groenonderhoud
afdelingen met producten op het gebied van
respectievelijk machine- en materiaalonderhoud,
hovenierswerk, transport/depots/bouwplaatsen,
bouwmachines, recycling en milieuvriendelijkheid,
graafwerkzaamheden, golfbaanaanleg, ontwerp en -onderhoud en stedelijk ontwerp/
speeltuinen/sportvelden. Ook is er een aantal
conferentieruimtes en een demonstratie van
hoogwerkers en andere grote machines buiten
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Van Putten en Uytdewilligen staan stil bij
een stand van de Forschungsgesellschaft
Landschaftsentwicklung und Landschaftsbau (FLL),
de Duitse wetenschappelijke vorm van de
Nederlandse vakgroep boomverzorging.
Uytdewilligen kijkt een folder in met plantrichtlijnen:
“Hier staat dat de groeibodem 1,20 meter diep moet
zijn in Duitsland. Bij ons is dat 0,60 meter diep.”
“En bij ons 1.00 meter”, valt Van Putten bij. “In
Duitsland kunnen ze dus blijkbaar ook veel meer
groeibodem meegeven aan een boom”, vervolgt
Uytdewilligen. “In ons kleine landje met beperkte
ruimte werken dit soort dingen heel anders. Wij
werken in onze gemeente met boomgroeiplaatsen
van 5 tot 6 kubieke meter. Als wij 12 kubieke meter
moeten aanhouden, wordt het plantengat wel heel
erg uitgesmeerd. Dat is niet haalbaar in verband met
smalle stoepen en minder ondergrondse ruimte door
hogere grondwaterstand, smalle stoepen, goten,
kabels en leidingen. Ze kunnen wel zeggen ‘een
boom heeft dat en dat nodig’, maar dat werkt in
Nederland gewoon niet. Natuurlijk is het wel goed
om te horen wat goede groeiomstandigheden zijn.”

Reportage

het beursgebouw. Eenmaal binnen, begeven
beide boombeheerders zich onmiddellijk naar
de afdeling openbaar groen, zich realiserend dat
de tijd dringt als je maar een dag op de beurs
bent. Na een ronde van zo’n vier uur wil Van
Putten nog kijken bij de afdeling speeltoestellen
en speeltuinen, omdat ze daar in haar functie
als medewerker groenbeheer en spelen veel mee
te maken heeft. Conclusie aan het einde van de
dag: op het gebied van bomen zijn de dames
geen opzienbarende nieuwtjes tegengekomen,
net zomin als de dag ervoor tijdens de
voorlichting door de Frankfurtse boomverzorgers.
Wel ziet Uytdewilligen een voegvulmiddel
en stabilisatiemateriaal op basis van een
natuurlijke vezel. Het voegvulmiddel is volgens
de documentatie water- en luchtdoorlatend en
kan bij herstraatwerk het verhardingsmateriaal
worden hergebruikt. Als stabilisatiemateriaal
toegepast kan de vezel door zand en leem
gemengd worden waardoor de laag binnen
enkele dagen uithard en het wegprofiel vast is.
Ideaal voor bij open verharding rond bomen.
Ook ziet Van Putten later op het gebied van
speeltoestellen voor het eerst een groot aantal
fitnessapparaten voor de openbare ruimte bij
elkaar staan en klimrekken om de leningheid van
ouderen de bevorderen.

Van Putten zit een half uur bij te kletsen met
Ebben-medewerker Tilman Wagner, die op
dezelfde school heeft gezeten als zij: studie
Land Water en Milieubeheer aan Larenstein
(oude bosbouwschool te Velp).

Alhoewel er niet veel nieuws voor de meiden
op de beurs te zien is op het gebied van bomen,
trekt een waterdoorlatend vulmateriaal intussen wel de aandacht van Uytdewilligen. Zij
ziet hierin voordelen voor de gezondheid van
bomen.

Boomklimmer Alexander Grimm: “In Duitsland
laat iedereen zich omhoog hijsen met de telekraan. Het is hier ook wel verboden, maar het
gebeurt toch.”
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