KNBV

Bosbouwers in de stad
naar aanleiding van de 50e voorjaarsbijeenkomst van
de KNBV, 23 april 1976 te Amsterdam met het thema:

Verzorging en instandhouding van stedelijke boombeplanting.

Het was wel even wennen voor het gezelschap bosbouwers, dat zich op de voorjaarsbljeenkomst te Amsterdam bevond. Niet dat bosbouwers zulke wereldvreemde lieden zijn, maar de problematiek waar deze
groep mee werd geconfronteerd was voor de meesten
hunner wel een ongewone zaak. Op deze dag stond de
stadsboom en de verzorging ervan centraal en dat
bleek al spoedig een wereld apart te zijn. Ruimteproblemen, milleulnvloeden, esthetische waardering, gevoelsargumenten en kostencijfers geven in de stad bepaald een andere benadering van het werk met bomen
dan in het bos of In het landschap. Gezien de zeer grote
hoeveelheid bomen, die In stedelijke milleu's worden
geplant en moeten worden verzorgd en in stand gehouden, was het zeker de'moelte waard om ook de
KNBV daarvan kennis te laten nemen.
Direct na de huishoudelijke vergadering kwam een inleiding door ir. J. L. Guldemond, directeur van de
dienst van de Hout, de Plantsoenen en de Begraafplaatsen te Haarlem, over het onderwerp "Bomen in de
stad, een strijd om het bestaan". De korte Inhoud van
het betoog was als volgt:
Is er verschil tussen bomen "te velde" en bomen in de
stad? Vanzelfsprekend niet in de eigenschappen der
bomen zelf en de eisen die zij stellen: een stadsboom
heeft dezelfde behoeften als een buitenboom. Wel zijn
er grote verschillen In de mate waarin aan die behoeften kan worden voldaan, de Invloeden die op het
boomleven binnen en buiten de stad werkzaam zijn en
de waarden die aan bomen In een stenen of in een
meer landelijk milieu wordt toegekend. Samenhangend hiermee zijn er ook verschillen In het streven naar
behoud en de vorm van verzorging te constateren. Nergens worden bomen in hun leven zo bedreigd als In het
stedelijk milieu, nergens ook worden zulke verwoede
pogingen In het werk gesteld om dat boomleven betere
kansen te geven.
De veelheid van problemen waar stedelijke plantsoendiensten bij hun bomen mee hebben te kampen is
Inderdaad zorgwekkend.
Ondergronds heeft men te maken met:
— verdichting van de grond door trillingen en ophogingen;
— door afsluitende wegdekken verminderde luchtuit144

wlsseling waardoor zuurstofgebrek;
— verminderde watercapaciteit, als gevolg van gebrek
aan organische stof en door afsluitend plaveisel;
— verandering van de grondwaterstand;
— weinig water binnen wortelberelk;
— gebrek aan voedingsstoffen en organische stof;
— verminderde microbiologische activiteit;
— lekkende aardgasbuizen;
— indringend zout;
— mechanische schade aan wortels bij graafwerkzaamheden;
— inrotting van wonden;
— ziekten en plagen;
— onkruidbestrijdingsmiddelen.
Bovengronds heeft men te maken met:
— industriegassen en stof;
— rook en uitlaatgassen;
— opspattend zout;
— loodophoping In het blad;
— beschadiging van het blad door in straten hoog oplopende en snel wisselende temperaturen;
— het optreden van valwinden bi] hoogbouw;
— zeewind in de kuststrook;
— mechanische schade, b.v. bij aanrijdingen en vernielingen;
— inrotting van wonden;
— ziekten en insektenaantastingen;
— klimaatsfactoren, zoals bliksem, storm, sneeuw en
vorst;
— zonnebrand als gevolg van plotselinge vrijstelling.
Voeg hierbij dat diverse van de genoemde factoren in
een complex verband optreden of als een soort kettingreactie én het feit dat vele van de nieuw geplante
bomen in stadsuitbreidingen in een kunstmatig milieu
van opgespoten zand terechtkomen, dan is wel duidelijk dat het leven en de ontwikkelingskansen voor de
stadsbomen bepaald niet optimaal zijn.
Er wordt echter grote waarde gehecht aan de be- v
dreigde stadsbomen. De hierbij gevoegde voorbeelden
van boomwaardebepaling illustreren dit. Deze normen
voor waardebepaling geven een indicatie wat het "bomenkapitaal" van een gemeente is, maar belangrijker
is dat hierdoor eindelijk een handvat wordt geboden in
verzekeringskwesties, schadegevallen, onderhan-

dellngsprocedures voor vervanging e.d. Gemeentelijke
groenmensen Is er veel aan gelegen om het bomenkapitaal zo goed mogelijk In stand te houden en waar mogelijk uit te breiden. Er wordt dan ook veel aandacht en
geld besteed aan maatregelen om de eerder genoemde schadelijke factoren in hun uitwerking tegen te
gaan, aan individuele boomverzorging vanaf simpele
onderhoudsmaatregelen tot aan uitgebreide boomchirurgie toe en aan uitbreiding van het boombestand met
jonge aanDlant.
De In de voordracht genoemde boomwaardebepaling
is ontleend aan een artikel In het tijdschrift "Groen", 26
(4), 1970 door ir. A. Raad, getiteld: "Proeve van een
waardebepaling van straat- en parkbomen". Daaruit
volgen hier enkele gegevens, aangevuld met een Amsterdams praktijkvoorbeeld: De waardebepaling van
straat- en parkbomen Is het produkt van een aantal
factoren, uitgedrukt in guldens.
Formule:
Eenheidsprijs x Soortwaarde x Standplaatswaarde x
Conditiewaarde x Plantwljzewaarde = Esthetische
waarde
Eenheidsprijs:
ƒ 3,06 per cm2 van de dwarsdoorsnede van de stam op
1.30 m hoogte1).
Soortwaarde:
Alnus, Populus en Salix: 40%
Soorten van alle andere geslachten: 100%
Standplaatswaarde
stadscentrum ..
stedelijk gebied
halfstelijk gebied
stadsrand
landelijk gebied

Berekening:
Diameter op 1.30 m = 132 cm
Opp. dwarsdoorsnede = 13679 cm2
Opp. x ƒ 3,06 = Eenheidsprijs = ƒ 41.855,-.
Omdat er geen reducties behoeven te worden toegepast en dus de overige waarden alle 100% zijn, Is In dit
geval de esthetische waarde gelijk aan de eenheidsprijs.
Vooral de genoemde waardecijfers zijn gegevens,
waarmee men in bosbouwkringen niet bepaald
dagelijks pleegt om te gaan. Welnu, ook in stedelijke
kringen Is dit nog niet allemaal gemeengoed, maar
een feit is dat er meer van deze benaderingsmethoden wordt uitgegaan. Illustratief Is In dit
verband dat de kosten voor de aankoop en het planten van grote bomen (b.v. bij vervangingen op monumentale plaatsen) vrijwel gelijk zijn aan de bedragen
van de waardebepaling op esthetische normen.
Het zal duidelijk zijn dat bij hoog gewaardeerde bomen (natuurlijk niet alleen cijfermatig hoog gewaardeerd, maar ook gevoelsmatig, denk aan "het publiek"
en allerlei actiesl) de eraan te besteden kosten vaak
ook hoger zijn dan in bos of landschap. Voor het planten van grote bomen (soms kan men niet anders dan
"groot beginnen", b.v. in een zeer drukke, hoog bebouwde omgeving), voor verzorging en instandhouding wordt inderdaad veel geld uitgegeven. Maar iaat
niemand denken, dat het doel hierbij is om een verza-
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Conditiewaarde: 100%, 80%, 60%, 40%, 20%
Waarde van de plantwijze:
solitairen
straatbomen
groepen van 2 tot 5
grotere groepen ..
in bosparken
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Voorbeeld van een boomwaardebepaling
Gegevens:
Stamomvang:
415 cm (leeftijd ca. 80 jaar)
Platanus acerlfolia
Soort:
Standplaats:
Leidsebosje
Conditie:
(stadscentrum Amsterdam) 100%
Plantwijze:
solitair
') Bij belangrijke wijzigingen in de koopkracht van de gulden
dient de eenheidsprijs elke 5 jaar volgens de prijsindex te
worden herzien. Uitgangspunt voor deze waardebepaling was
1970, met een eenheidsprijs v a n / 2 , - .

Aardgasschade van iepen; de boom links is aangetast.
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Sleuventegels in combinatie met betontegels 60 x 60 cm.

meling uitgeleefde, wrakke bomen een paar jaar langer
te laten staan. Hoge kosten zijn alleen verantwoord
wanneer het gaat om bomen met een nog behoorlijk
goede toekomstkans. Tenslotte wil de inleider zijn bfj
het begin als ondertitel uitgesproken vraag "Zijn wij nu
zulke gekken?" ook graag In de toekomst ontkennend
beantwoord zien.
Hierna volgde een inleiding door ing. A. Hoekstra, chef
van de buitendienst van de afdeling Beplantingen Publieke Werken Amsterdam, getiteld:
"Ervaringen Inzake verbetering groeivoorwaarden bij
stadsbomen."
De korte Inhoud ervan was ais volgt: In Amsterdam
omvat het beheersgebied van de afdeling Beplantingen, sectie Boomwerk, ca. 200.000 straatbomen (en
een niet bekend aantal park- en plantsoenbomen).
Jaarlijks worden er gemiddeld 10.000 stuks bijgeplant.
Het sortiment bestaat uit ca. 170 soorten en variëteiten.
De hoofdschotel wordt gevormd door Iepen, populieren, linden en platanen. Vooral de aanplant In de
oude stadskern bestaat hoofdzakelijk uit iepen, waaronder zeer vele exemplaren in de leeftijd van 70 tot 100
jaar. In veei gevallen Is dit de tot dusver maximaal haalbare leeftijd. De grootste beperking is het ophoglngszand: weinig voedsel, nauwelijks vocht en een geringe
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doorwortelbare zóne. Met daarbij gevoegd het gegeven dat eenmaal per 25 jaar een ophoging van enige
decimeters plaatsvindt, zijn de problemen duidelijk.
In de geschetste situatie voldoen iepen en platanen
nog het best. Het bezwaar van beide geslachten is
evenwel dat het vrij grote (brede) bomen kunnen worden, vaak te groot voor het straatprofiel. Dit is de reden
waarom men vroeger regelmatig ging "kandelaberen",
opdat snoeien op gezette tijden mogelijk zou blijven.
Men ziet vrijwel nergens zulke slanke straatbomen als
juist in de oude wijken. Als we de "monumentaariepen bekijken, is het soms nauwelijks te geloven dat
we te maken hebben met de 'Sarnlensis' en niet met
een veel slankere variëteit.
Van de zwaardere bomen krijgt 50% jaarlijks een grote keuring, de overige bomen een lichte contrôle. Regelmatig vindt inspectie plaats met behulp van Infrarood luchtfotografie, vooral de eerste vluchten hebben
veel Informatie gegeven over de probleemgebieden en
duidelijkheid op de proefobjecten.
Aan de hand van een aantal dia's zijn de resultaten
van enige groeiplaatsverbeterlngen te volgen. Het betreft verbeteringen van de water- en luchthuishouding,
de bodem, aanpassing van het straatprofiel etc. De resultaten hebben er toe geleid dat waar wenselijk en
mogelijk deze verbeteringen op grote schaal toegepast
worden. Hierbij worden diverse met zorg bereide
grondmengsels gebruikt. Voorai de stabiliteit van het
mengsel speelt een grote rol; een ideaal bodemmengsel betekent nl. een onbruikbaar trottoir. In de nieuwe
stadsuitbreiding waar men afwisselend harde en zachte hoven toepast, worden in de harde hoven vrij grote
oppervlaktes met schrale mengsels verbeterd, opdat
het doel: met bomen snel een leefbaar klimaat creëren,
niet strijdig behoeft te zijn met de belangen van weg beheer.
Met deze schrale mengsels (3 à 5% humus en zand
met een gunstige korrelverdeling) kan zelfs een stabielere situatie ontstaan dan bij normale toepassing
van zandophoging. De mechanische weerstand in de
bodem speelt bij stadsbomen een veel grotere rol dan
algemeen wordt verondersteld. Om een verstoord
evenwicht tussen wortelgestel en bovengrondse delen
te herstellen, blijkt kandelaberen of kroon uitlichten tot
belangrijke resultaten te lelden; ook vanwege andere
redenen kan kandelaberen wenselijk zijn, b.v. na gasschade. Boomchirurgie is "in". Het kan de levensduur
van diverse bomen aanzienlijk verlengen, maar voorkomen is ook hier beter dan genezen. Het is tenslotte
beter wanneer de huisarts (boomverzorger) het nog
aan kan, dan wanneer men moet worden verwezen
naar derchirurg. Er Is helaas een grote hoeveelheid
boomchirurgisch werk nodig door achterstallig gebleven onderhoud. Geld is hierbij veelal de beperkende
factor.
Ook bij deze voordracht waren wel enkele zaken te

noteren waaraan men niet gewoon was. Een uitspraak
als "een straatboom groeit als een cactus in de woestijn" Is wel Iets om over na te denken. Zeker wanneer
dat wordt geïllustreerd met een voorbeeld van een
slechts 7 m hoge linde met een wortelstelsel van 30 m
doorsnedet De gebruikelijke gedachte "een wortelstelsel zo breed als de kroon" is in de stad niet te handhaven. Ook het idee van de "speciaal bereide bomengrond," waarmee in een aantal steden tot nu toe goede
j resultaten (o.m, een spectaculaire nieuwe wortelgroei)
I zijn bereikt, Is van bosbouwers niet alledaags. Ook de
perikelen van de uit armoede het plaveisel "opbreken! de" populieren en Iepen kwamen ter sprake: de bomen
moeten tenslotte ergens iets vandaan halen, dan maar
i
i
i
| Ingezonden

aan de oppervlakte, waar nog wat te halen isl
Na de lunch werd een rondrit gemaakt langs een aantal Amsterdamse boomobjecten en een wandeling
door het Vondelpark. Vanzelfsprekend ontstond bij de
diverse objecten een uitvoerige discussie over zaken
als nut, kosten en resultaat, maar men bleek in het algemeen toch wel begrip te kunnen opbrengen voor de
stadsboomproblematiek en de daaraan verbonden
inspanningen en kosten. Al mag de opmerking van een
twijfelend bosbouwer bij een inderdaad wel erg vergaande ingreep in een oude wilg niet onvermeld blijven: "Het zijn hier allemaal bomoflelen".
J. L. Guldemond

Een examen voor het werken met de motorzaag?
i Over het veilig werken met de motorzaag heeft een
1
commissie Bosbouwveiligheid van het Bosschap in
11974 een brochure uitgegeven. Worden de voorschriften vermeld In deze brochure echter wel opgevolgd?
Buiten het Staatsbosbeheer en nog enkele goed geleide instellingen op natuurgebied wordt er volgens mijn
ervaring weinig aan deze voorschriften gedaan, zodat
ze naar mijn mening aan strengere bepalingen gebonden zouden moeten worden.
Bij de particuliere bezitter van een motorzaag zijn de
voorschriften, die mede een persoonlijke bescherming
beogen, zo goed als niet bekend. Voorlichting hierover
is gewenst. Daarbij is echter onderzoek nodig om de
omvang en de aard van het probleem te leren kennen.
De volgende vragen komen dan op:
— hoeveel motorzagen zijn er in Nederland in gebruik
en hoe snel neemt dit aantal toe,
— hoe worden ze gebruikt, beroepsmatig of voor
genoegen,
— waarvoor worden ze gebruikt, voor het opzagen van
liggend of gezaagd hout, of voor het omzagen van
staande bomen.
Voor deze laatste groep blijkt maar al te vaak dat de
technische eisen van werk en machine, het doel, het
waarom, de persoonlijke bescherming en de controle
tijdens de velling vaak zwaar worden onderschat.
Voor het vellen van hout op stam Is niet alleen in de
boswachterij na de vele stormen maar ook voor wegbeplantingen en erfbeplantingen een zeer grote mate
van deskundigheid vereist.
Is het niet gewenst dat de bediener van de motorzaag
die deze werkzaamheden verricht een examen wordt
afgenomen, dat tevens moet dienen als een vergunning om met een motorzaag te werken?
Tenslotte nog dit. Vroeger genoot een boom die in
een tuin, op een erf, in heg, singel of houtwal stond al
een zekere bescherming alleen uit het feit dat het een

heel karwei was om hem te verwijderen. Dat is nu voorbij. Even de gretige motorzaag er langs, meestal op
een tijdstip dat je zo weinig mogelijk gezien wordt, en
weg is de boom. Het oordeel over die boom is snel geveld en de zaag voltrekt het In een minimum van tijd.
Het hout vindt aftrek in de alom tegenwoordige open
haarden: vrijwel iedere bungalow heeft er tegenwoordig een.
Vraag: Is de open haard, naast de motorzaag, niet
mede schuldig aan het verdwijnen van vele mooie bomen in het landschap?
Gaasterland

M. A. Meljers

Naschrift
Op de brief van de heer Meijers wil Ik graag reageren
voor wat betreft de veiligheid. Inderdaad is de motorzaag een riskant stuk gereedschap, vooral bij dilettantisch gebruik, en vooral ook bij onvoldoende onderhoud.
Daarom is het goed nog eens een overzicht te geven
van de huidige wettelijke bepalingen over het gebruik
van de motorzaag.
Eerst moet dan een misverstand rechtgezet worden:
In de brochure van het Bosschap, genoemd door de
heer Meijers, staan slechts aanwijzingen, geen wettelijke voorschriften. Voorschriften zijn er nog slechts
zeer beperkt.
Wetten
Voor het werken met de motorzaag zijn twee wetten
van belang, te weten: de Veiligheidswet en de Wet op
de gevaarlijke werktuigen. In deze wetten staat vermeld dat er bij algemene maatregelen van bestuur
voorschriften kunnen worden gesteld (Koninklijke besluiten).
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Een belangrijk Koninklijk besluit voor het werken met
de motorzaag is het „Landbouw Veiligheidsbesluit". Oit
besluit geldt voor alle In de land- en bosbouw werkende arbeiders. Om het gevaarlijke werk bij jongeren tegen te gaan, is er een „Arbeidsbesluit jeugdigen" dat
het werken van jongeren onder de 18 jaar met de motorzaag verbiedt.
De bepalingen genoemd In deze wetten en besluiten
gelden alleen voor arbeid verricht in ondernemingsverband (dus hobbyisten vallen hier buiten). Ook het
hoofd van een onderneming en zijn vrouw vallen buiten
de wettelijke bepalingen.
Er is een nieuwe „Veiligheidswet" In ontwerp die
strengere eisen zal gaan stellen aan het hoofd van de
onderneming. De hobbyisten zijn ook hierin niet
genoemd.
De motorzaag zou eventueel gebracht kunnen worden onder de wet "Gevaarlijke Werktuigen", maar daar
is tot nu toe geen gebruik van gemaakt.
In de commissie Bosbouwveiltgheid zijn besprekingen gaande over technische en ergonomische minimum eisen waaraan een motorzaag zou moeten voldoen. Als hieruit resultaten komen zal worden getracht
een en ander een wettelijke basis te geven.
Ook de nieuwe "Wet op de Geluidshinder" kan beperkingen stellen doch alleen betreffende de geluldsproduktie.
Veiligheidstips
Met de heer Meijers ben ik van mening dat bij de particulieren en bij de hobbyisten te weinig bekend is over
de gevaren verbonden aan het werken met de motorzaag. Daarom wil Ik gaarne attenderen op enkele
belangrijke technische punten.
1. Kies een motorzaag met een goede geluiddemper
om lawaaidoofheid, te beperken,
2. gebruik de juiste smeerolie en smeerverhouding ter
beperking van gevaarlijke uitlaatgassen,
3. kies een motorzaag met een vibratiedemping om
het optreden van z.g. "witte vingers" te beperken,
4. zorg voor een deugdelijke ketting ter voorkoming
van breken. Er zijn ook velllgheldskettingen In de handel om het opslaan van de motorzaag, bij het in aanraking komen van de top van de motorzaag met een obstakel, zoveel mogelijk te beperken.
5. onderhoud uw machine zorgvuldig.
Juist het laatste laat over het algemeen veel te wensen
over. Hierdoor wordt de kans op brokken en ongevallen sterk vergroot.
Persoonlijke bescherming
In de "Veiligheidswet" en vooral in het "landbouw vei-
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ligheidsbesluit" staan voorschriften betreffende het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Indien
er een kans op verwonding bestaat dienen deze middelen verstrekt en gedragen te worden.
Ook hier geldt dat deze bepalingen alleen van kracht
zijn voor die arbeid die onder de genoemde wetten valt
(dus geen hobbyisten en niet het hoofd van een onderneming).
Opleiding
Door de Praktijkschool voor Bosbouw en Cultuurtechniek, Koningsweg 35e te Schaarsbergen worden
cursussen gegeven over het bedienen en onderhouden
van de motorzaag. Hierbij wordt veel aandacht besteed
aan de veiligheid. Van deze opleidingen wordt al veelvuldig gebruik gemaakt, vooral door de grotere bedrijven. Het Is zeker wenselijk om mensen die beroepsmatig met de motorzaag werken, een cursus te laten volgen.
Voorlichting
In tegenstelling met wat de heer Meijers stelt, vind Ik
dat er toch wel veel informatie en voorlichting over de
motorzaag beschikbaar Is.
De volgende Instellingen geven voorlichting betreffende de motorzaag:
1. Het Rijksinstituut voor onderzoek in de bos- en
landschapsbouw "De Dorschkamp", tel. 08370-19050
o.a. via "Berichten".
2. De Arbeidsinspectie, tel. 070-694001, vla het P.blad
nr. 64 "Veilig werken met de motorzaag".
3. Het Staatsbosbeheer, tel. 03439-441, o.a. vla het
blad Bosbouwvoorllchting.
4. Het Veiligheidsinstituut, tel. 020-736414, o.a. via
exposities en het Maandblad "De Veiligheid".
5. De "Commissie Bosbouwvelligheid" van het Bosschap, tel. 070-633780, o.a. via brochures en veiligheidsplaten.
De hiergenoemde instellingen zijn altijd bereid inlichtingen te verstrekken. Voor belangstellenden heb ik de
telefoonnummers vermeld. Of de voorlichting altijd de
juiste mensen bereikt, kan ik niet beoordelen, maar
men kan zich met een beetje goede wil altijd laten voorlichten.
A. J. Stlkvoort,
Hoofd van de afdeling Veiligheid van het
Staatsbosbeheer.

