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Ongeveer 20 jaar geleden is de "boomchirurgie" in
Nederland geïntroduceerd. Sinds die tijd heeft de ontwikkeling op dit vakgebied niet stilgestaan, en de term
boomchirurgie is bij moderne boomverzorgers zelfs
enigszins "besmet" geraakt. Chirurgie doet teveel denken aan snijden (dus het hakken, zagen, frezen en
beitelen in bomen), en de boomverzorging evolueert
juist meer en meer in de richting van het voorkomen
van de noodzaak tot ingrijpende maatregelen. Daarnaast is inmiddels komen vast te staan dat dergelijke
ingrepen de boom meer kwaad dan goed doen, omdat
daardoor de inwendige afgrendelingszones ernstig
worden beschadigd.
Het-is echter opvallend dat velen nog altijd met de
ideeën uit voorbije tijden hun bomen chirurgisch (laten)
behandelen. Ook veel bosbeheerders bezondigen zich
nog steeds aan het gebruik van methoden die door
de praktijk en vooral het onderzoek al jaren zijn
achterhaald.
De meest toonaangevende onderzoeker op het gebied van boomverzorging is zonder twijfel de Amerikaan
Alex Lloyd Shigo. Shigo, van huis uit plantenziektekundige, was van 1959 tot 1985 onderzoeksleider bij
de U.S. Forest Service in Durham, waar hij baanbrekend
werk deed in het onderzoek naar houtverkleuring en
rot in levende bomen. Hij ontleedde ruim 15.000 bomen
om de inwendige processen te kunnen bestuderen, en
op zijn naam staan meer dan 270 wetenschappelijke
publikaties.
Toch had tot 1984 in Nederland, behalve een handjevol Ingewijden, niemand van hem gehoord. In augustus van dat jaar haalde de Kring Praktiserende Boomverzorgers hem echter, in samenwerking met het
Consulentschap in Algemene Dienst voor het Stedelijk
Groen en de werkgroep OBIS (Onderzoek Bomen in
Stadsmilieu), naar Nederland om te spreken op het
symposium "Boom en Boomverzorging". Het "vuurwerk" dat hij daar bracht (hij houdt zijn lezingen onder
het motto: education is entertainment) plaatste hem in
één klap In het midden der belangstelling, maar zijn
ideeën werden hem lang niet door iedereen in dank
afgenomen. Vooral in Duitsland, maar ook in Nederland,
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Is er nogal wat oppositie tegen zijn opvattingen over
boomverzorging, en wel omdat hij veel van de gangbare
(en lucratieve) praktijken rechtstreeks naar de
prullenbak verwijst.
Nog steeds wordt er in de praktijk wat- smalend
gesproken over "de theorieën" van Shigo, hetgeen de
Engelse onderzoeker Clifford tijdens een symposium
in Southampton na de zoveelste vraag hierover op
minzame toon deed opmerken: "Ik weet niet waarover
u praat - ik ken alleen de feiten van Shigo". Nu is
het wel zo dat Shigo deze scepsis enigszins stimuleert.
Niet alleen de term "philosophies" in de ondertitel van
zijn boek duidt daarop, maar hij begint ook steevast
iedere voordracht die hij houdt met de opmerking dat
tachtig procent van alles wat hij gaat zeggen absoluut
juist is. Over de resterende twintig procent valt kennelijk
te twisten, maar welke onderzoeker durft met de hand
op het hart te beweren dat hij of zij een hoger percentage
haalt?
Van zijn werk heeft Shigo nu een "samenvatting"
gepubliceerd onder de titel: A new tree biology. Op
deze titel valt wel wat af te dingen. Het boek gaat over
veel meer dan alleen de biologie van bomen. Daarnaast
bestaat er uiteraard geen "nieuwe biologie". Hét is
hoogstens zo (maar dat is helaas wèl juist) dat dit voor
velen, ook voor hen die zich beroepshalve met het
beheren of verzorgen van bomen bezighouden, een
nieuw terrein is.
Juist voor die mensen is de aanschaf van dit boek
dan ook een "must". Ondanks de omvang (twee delen
met in totaal ruim 700 pagina's) is het een zeer
toegankelijk boek, dat zich letterlijk laat lezen als een
plaatjesboek. Het bevat vele honderden, zeer duidelijke
foto's, die een helder inzicht geven in het inwendig
functioneren van bomen. In 49 hoofdstukken behandelt
Shigo de meest uiteenlopende onderwerpen, variërend
van aantasting door micro-organismen tot het toppen
van bomen, en van wondafdekmiddelen tot iepeziekte.
Lang niet alle besproken ziekten en aantastingen komen ook in Nederland voor, maar door voortdurend
het natuurlijk functioneren van de boom als basis te
nemen krijgen zijn stellingen een algemene geldigheid.
En de biologie van een Nederlandse boom verschilt
in niets van die van een Amerikaanse.
Enkele krenten uit de pap: Hoofdstuk 12 bevat een
duidelijk en helder verhaal over de wijze waarop een
tak aan een boom bevestigd zit. In het voorjaar wordt
eerst op de takken nieuw houtweefsel gevormd, dat
bij de takbasis scherp naar beneden afbuigt en onder
de tak over de stam omlaag loopt. Pas enige tijd daarna
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wordt op de stam nieuw weefsel afgezet, dat eveneens
over de takbasis loopt. Zodoende ontstaat op die plaats
een verdikking, de takkraag, die ervoor zorgt dat een
tak zo stevig aan de boom vast zit. Als de tak nu glad
langs de stam wordt afgezaagd, wordt dus niet alleen
in de tak gezaagd, maar ook in de stam, hetgeen de
houtkwaliteit allerminst ten goede komt, en aantasting
door houtrotveroorzakende organismen mogelijk
maakt. De enige juiste zaagsnede ligt dus pal buiten
de takkraag - informatie die in de boomverzorgingswereld al (bijna) gemeengoed is, maar in de bosbouw
nog lang niet.
Hoofdstuk 46 gaat over de iepeziekte. Shigo wijst
vooral op het energieprobleem. Door de zware zaaddracht, de in het vroege voorjaar gevormde nieuwe
weefsels (vooral op de takken}, en de nieuwe
bladeren zijn de energie reserves van de boom ernstig
aangesproken op het moment dat de iepespintkever
zijn vreterij begint en de Ceratocystis-sporen in de
wondjes achterlaat. De boom stelt zich te weer door
de vorming van o.a. fenolen en thyllen, maar ook dit
kost energie. Toch overleeft de boom zo'n eerste aanval
vrij gemakkelijk. Om de schimmel in te kapselen vormt
hij echter afgrendelingszones waardoor niet alleen de
schimmel, maar ook de voedselreserves worden opgesloten. Zo lang de boom evenveel nieuw weefsel
kan vormen als er weefsel wordt afgegrendeld, is er
niets aan de hand. Veel bomen groeien echter onder
moeilijke omstandigheden (wegbeplantingen, stadsbeplantingen) en dan vindt er een proces van achter-
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uitgang plaats dat niet meer te stoppen is en waardoor
van de oorspronkelijke 18 jaarringen reservestoffenbevattend spinthout (Ulmus americana) er uiteindelijk
maar één overblijft. De verwelkte bladeren kunnen geen
voedingsstoffen meer aanvoeren, en de energiereserves zijn afgesneden: de boom sterft.
Zijn conclusie: in plaats van de oplossing te zoeken
in het bestrijden van de kever of de schimmel, zou
veel meer moeten worden gedaan om de bomen zo
vitaal mogelijk te houden.
Het voert te ver om diep in te gaan op de vele "feiten
en filosofieën" die Shigo in dit boek aandraagt. Vermeldenswaard is nog dat "A newtree biology dictionary"
een soort "verklarend woordenboek" is, dat aan de
hand van zo'n 250 trefwoorden uitleg geeft over de
meest uiteenlopende onderwerpen die bij de zorg voor
bomen (hetzij als individuen, hetzij als bosopstand) van
belang zijn. Shigo schrijft zoals hij praat, met korte,
krachtige zinnen die geen tegenspraak lijken te dulden.
Maar ook op een wijze die stimuleert tot zélf nadenken,
want lang niet al zijn stellingen zijn onomstreden. Maar
dat is ongetwijfeld ook nooit de bedoeling geweest,
gezien het motto dat hij zijn boek heeft meegegeven:
Education starts when you doubt something.
In Nederland zijn de boeken verkrijgbaar bij: Arbor
Delden, t.a.v. penningmeester Kring Praktiserende
Boomverzorgers, De Goorn 11, 7491 HB Delden.
G. J. Jansen
Vakgroep Stedelijk Groen van De Dorschkamp
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