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de consequentie is tevens dat de
bomen uit een aangeplant bos
genetisch materiaal kunnen uitwisselen met bomen in autochtone bossen. Nakomelingen van
autochtone bomen bezitten dus
voor een klein of groter gedeelte
genetisch materiaal van geïmporteerde eiken uit de Balkan. De genetische kwaliteit van de moeders
bepaalt natuurlijk de kwaliteit van
de nakomelingen, maar door de
bijdrage van de vele, onbekende
vaders is de kwaliteit niet op voorhand te voorspellen.
De bijdrage van de verschillende
moederbomen aan de nieuwe
generatie eiken is niet gelijk.
Slechts één enkele moederboom
heeft een kwart van de nakomelingen geleverd. Deze boom levert dus een grote bijdrage aan
het nageslacht en heeft dus een
grotere fitness. Kortom: het is vrijwel onmogelijk in het veld een
voorspelling te doen wie de moederboom van een jonge eik is of
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een voorspelling te doen in welke
mate een potentiële moederboom aan de volgende generatie
zal bijdragen.
Of de vermenging van autochtoon en niet-autochtoon genetisch materiaal consequenties
heeft voor de vitaliteit en de duurzaamheid van eiken in Nederland
zal worden onderzocht in een
nieuw 4-jarig onderzoeksproject
dat per 1 januari 2001 van start
gaat.
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Eerste 'European
Treeworkers' geslaagd
In november heeft het eerste Europese certificering sexamen voor boomverzorging plaats gehad bij
IPC Groene Ruimte in Arnhem, van de twaalf kandidaten die aan het examen deelnamen zijn er zeven
geslaagd. Zij hebben het certificaat 'European
Treeworker' ontvangen.
De kennis en vaardigheid van de kandidaten werd
getest in vier examendelen: theorie, praktijk, mondeling en simulatie. Aan de orde kwamen onderdelen als het uitvoeren van werkzaamheden in en aan
bomen, de kwaliteit van het plantmateriaal, de wijze
van aanplant, het functioneren van de boom als organisme en kennis van de meest voorkomende organismen die op of van bomen leven, zoals schimmels, bacteriën en virussen.
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Het examen werd afgenomen door medewerkers
van NVB (Nederlandse Vereniging van Boomverzorgende bedrijven), KPB (kring Praktiserende Boomverzorgers, IPC Groene Ruimte en vier buitenlandse
afgevaardigden namens de European Arboricultural Council.
Het certificaat 'European Treeworker' is ontwikkeld
nmet steun van de Europese Gemeenschap in het
kader van het Leonardo da Vinei-programma. De
doelstelling was een certificeringskader neer te zetten, afgestemd op de nationale situaties van de
deelnemende landen aan het AWEB-project (Ausund Weiterbildingsprogramm zum Europäischen
Baumpfleger). Voor Nederland is IPC Groene ruimte
de deelnemer in dit project.
In april van dit jaar zal het volgende examen weer
afgenomen worden bij IPC Groene Ruimte.
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