ingezonden
Evert Ros bezocht de Osnabrücker Baumpflegetage, hier zijn verslag
Beste Hans Kaljee van de KPB,
Na enige aarzeling heb ik toch ‘Osnabrück’ maar weer eens bezocht.
Samen met Rogier van Dijk hebben we de Baumpflegetage, zo vlak over
de grens, nog een klein rood-wit-blauw tintje gegeven.
Klaus Schröder en Thomas Maag hadden er sowieso een internationaal
kleurtje aangegeven met sprekers uit Italië, Zweden, Engeland en de
‘States’. Konden we mooi eens zien waar wij als Hollanders staan op de
bomenladder. En ik kan je vast verklappen: we staan helemaal niet slecht.

Het symposium
In het algemeen: na al eens op diverse enquêteformulieren te
hebben aangegeven dat drie kwartier per referaat tamelijk lang
is, was de spreektijd van soms wel vijf kwartier per inleider een
onaangename verrassing.
Dr Laura Gatti opende. Kort samengevat: de Italiaanse boomverzorging zit in de lift. Diverse internationale congressen en andere
happenings vonden plaats in Italië. Ironisch genoeg lardeerde ze
dat betoog met een soort van parkrenovatie waar nogal wat mis
ging. Alle wetten op het gebied van werken rond bomen werden
zo ongeveer overtreden. Ik moest af en toe weer denken aan de
verhalen uit de wandelgangen over de renovatie van het mooie
Martin Luther Kingpark in Amsterdam, door Koop Tjuchem (die
bij de HSL nog wat grote shovels had staan). Hans, lig je daar
nog van wakker?
De volgende spreker was Helge Breloer. Onze onvolprezen boomjuriste. Wandelende encyclopedie als het gaat om juridische
boomzaken. En dat vijf kwartier in haar hoogste versnelling.
Machtig mooi toch zeker. Dat is niet samen te vatten. Maar de
boodschap aan alle boombeheerders en alle boomcontroleurs:
doe maar gewoon je best met al die boominspecties, dan zit het

wel snor met de aansprakelijkheid. Inspecties kunnen gewoon
vanaf de grond in plaats van met een hoogwerker en hoeven in
de regel helemaal niet jaarlijks. En: populieren hoef je helemaal
niet tot kaprijp te veroordelen omdat ze populier zijn. Zelfs als
een zojuist geïnspecteerde boom toch bezwijkt hoeft dat niet te
leiden tot een aansprakelijkheidsstelling.
Het belang van water voor een boom werd toegelicht door dhr.
Rust. Werd eindelijk de kwestie behandeld waarom bomen niet
veel hoger worden dan 112 meter. Het exacte antwoord is me
ontgaan. Desondanks een lezing met veel droge (en dat over
water), fundamentele gegevens.
De laatste lezing van dag één was van Clemens Heidger, over
groeiplaatsverbetering. Ik moet eerlijk zeggen: ik heb ’m wel
eens een beter verhaal horen vertellen. Zijn voorbeelden om
oude bomen er weer een beetje bovenop te helpen kwamen niet
zo professioneel over. Een beetje substraat hier en wat beluchting daar. ‘Wij’ zouden dat wat grootschaliger en wat fundamenteler aanpakken.
De tweede dag begon met twee lezingen over mycorrhiza: een
wetenschapper zonder nieuwe feiten of inzichten en een fabrikant die de vraag naar het daadwerkelijk nut van mycorrhiza
gewoon oversloeg en een schijnheilig verhaal hield over
productnormering van mycorrhiza-preparaten. Hans, ik moest
wederom denken aan jouw Noordhollandse dorpje (waar ze
koninginnedag nogal uitbundig vieren); aan dat vreselijke project waar het aanwezige straatzand werd opgewaardeerd met
wat injecties van zo’n preparaat. En maar denken dat dát vergelijkbaar is met een gedegen gronduitwisseling met bomenzand.
Dan was die RAI-plataan in Maastricht toch wel een prachtig
voorbeeld dat bomenzand zo gek nog niet is. Ik heb ooit wel
eens iemand horen zeggen dat bomen moeizaam wortelen in
bomenzand. Misschien klopt ’t soms, maar in Amsterdams
bomenzand gaat ’t prima. We dwalen af…

foto: IBA -Amsterdam

Gary Johnson uit Minnesota heeft een paar dingen goed in de
smiezen: namelijk dat er, van de bomen die omwaaien, heel
regelmatig iets mis is met de beworteling. Wurgwortels bijvoorbeeld. Hij heeft nog pijn in zijn rug van het vrijgraven van wortelvoeten en keek een beetje schaapachtig toen ik hem vertelde
dat Kopinga en ondergetekende bij vergelijkbaar onderzoek
(naar potloodiepen) naast handmatig graven dankbaar gebruik
maakten van trekproeven om de zwakke broeders uit een
bomenbestand op te sporen. Wel geinig ook dat in twee werelddelen aan bijna hetzelfde fenomeen wordt gewerkt. Waarbij
Nederland toch eerder was en verder is (een beetje chauvinisme
mag toch?). Maar het fenomeen wurgwortels en andere zwakke
Op het opgespoten eiland IJburg in Amsterdam zijn afgelopen
zomer proeven gedaan met verschillende dragende constructies.
‘Wij doen dat wat grootschaliger en fundamenteler’.
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De wortels van de platanen bij de RAI
hebben zich de afgelopen tweeëntwintig jaar
optimaal ontwikkeld in het bomenzand.

De laatste spreker hield een boeiend verhaal over de inzet
van populieren en wilgen bij de natuurlijke reiniging van
verontreinigde bodems. Een specialistisch terrein met een
bijzondere functie voor bomen. Veel boomverzorgers waren
echter al huiswaarts.

•

•

•

foto: Hans Kaljee

•
•

•
•
punten van de wortelvoet zijn door beiden nog niet ontrafeld.
Gary had wel een aantal zinnige aanbevelingen zoals niet te
diep en niet te nat planten. Klinkt als een open deur, maar je zou
ze de kost moeten geven… Ik hoop dat zowel ons potlodenonderzoek van de Intergemeentelijke Studiegroep voor Bomen
(ISB) als zíjn wurgwortelonderzoek, hoe dan ook, ons stappie
voor stappie verder brengen in deze meer dan boeiende materie.
Hans, weet je wat mij overigens opviel? Dat die Amerikaan verslaafd was aan zijn onderzoek, hij kon bijna niet meer in de auto
zitten zonder bij bomen op wurgwortels te letten. Ké je dat?

•

•

•

•
De Zweed Orjan Stal en de Engelsman Ridgers deden verslag van
een onderzoek naar de ingroei van wortels in riolen. Eerlijk
gezegd kon het me niet boeien. Volgens mij is de groei van
boomwortels in riolen een afnemend probleem met de perfecte
passing van kunststof en betonnen riolen. En komt het probleem
van bomen en riolen vooral naar voren bij het leggen en vernieuwen van die leidingen. Hun aanbevelingen om de afstand tussen
riolen en bomen zo groot mogelijk te nemen, tsja, niet bepaald
onlogisch. En om een bepaalde maat tussen boom en leiding tot
norm te verheffen, dat kennen we al zo goed.

Hans, een belangrijk onderdeel is nog niet vermeld: de avond
in de stamkroeg van de Osnabrücker Baumpflegetage. Bij een
eigen gebrouwd biertje hebben we vele collega’s gesproken.
En allerlei zaken uitgewisseld en afspraken gemaakt die bijna
nooit nagekomen worden:
Dat er iemand van de NVTB onze nieuwe taxatiemethode
(beter dan KOCH en dat meende ik) komt toelichten aan de
Duitse taxateurs en aan Helge Breloer.
Dat de bomen in de Apeldoornse en Haagse dragende
constructies probleemloos een eeuw oud worden, waarbij
alle Duitse voorbeelden verbleken (dat meende ik ook).
Dat die bomen hartstikke goedkoop zijn (zie artikel van
Judith Westerink in Tuin en Landschap, nr. 18).
Dat je te verplanten bomen prima kunt voorbereiden met
kratjes, ’t vergde enige tekst en uitleg. Taalbarrière hè.
Dat de Nederlandse iepen veel resistenter zijn dan die van
Conrad Appel, waarvoor we al een DED- variantje hebben
klaarliggen.
Dat we bij iepziektebestrijding ons als Nederlanders toch al
lonely at the top voelen.
Dat we al een beetje leren omgaan met de kastanjemineermot en zeker niet in paniek zijn.
Dat de mysterieuze kastanjeziekte (mkz) een ernstige ziekte
is (volgens alle buitenlanders Phytophtera; typ maar eens
erlensterben of Phytophtera in bij zo’n zoekmachine).
Dat we met de trekproef pas naar Amerika komen om Gary
Johnson te helpen met zijn wurgwortels, als ’ie nog een paar
dollars kan vinden.
Dat alle buitenlandse groeiplaatsspecialisten uitgenodigd
worden als we op IJburg, trots als een pauw, de eerste nieuwe,
up to date, groeiplaats openen. Hans, hou je een bankie vrij
voor die gasten?
Dat we onze Oostenrijkse vriend met het hondje eens wat
informatie doen toekomen wanneer het wat rustiger wordt.

Zo Hans, hier moet je het mee doen. Ik hoop dat het past in het
KPB-blad. Wie gaat er volgend jaar mee naar de Osnabrücker
Baumpflegetage? En anders tot ziens op één van de vele Nederlandse
Boomverzorgingssymposia.

Evert Ros

evertros@hetnet.nl
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