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‘Onze grote droom is een
klimaatbestendige boom’

V.l.n.r.) Projectleider Jeroen Kruit, voorzitter van het stichtingsbestuur Willem Prisse en Paul Copini van het Centrum voor Genetische
Bronnen Nederland

Klimaatveranderingen hebben niet alleen gevolgen
voor de ijskappen in het poolgebied, ze zijn ook
van grote invloed op de groei van onze bossen.
Daarom komt op het Stiltestichting landgoed
Den Bosch in Leuvenheim een proefbos met
klimaatbestendige bomen.

M

eer droogte, door een stijging van de temperatuur als
gevolg van opwarming van de aarde, maar ook meer
natte perioden door meer regenval kunnen zeer nadelig uitpakken voor verschillende boomsoorten. De gevolgen daarvan zijn al te zien in de randgebieden van die bomen, zeggen
deskundigen. Daarom is het belangrijk dat er een duurzame
boom komt. Een boom die tegen een stootje kan zeg maar:
een klimaatbestendige boom.
En die boom zal binnenkort groeien op het Stiltestichting
landgoed Den Bosch in Leuvenheim, een buurtschap halverwege Dieren en Brummen.
Leuvenheim is klein, maar wordt met een halve-maan-stand
omarmd door drie markante bouwwerken. Meest in het oog
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springend is kasteel De Wildbaan, een Rijksmonument. Dan
is er nog de havezate De Rees, ook heel oud. En tussen die
twee in ligt het fraaie recentelijk gerestaureerde landgoed Den
Bosch.

Proefbos

Huis en omringend park van Den Bosch werden in het vorige
decennium losgekoppeld van de circa 200 hectare bos, en
verkocht. Het huis wordt momenteel particulier bewoond.
Het langgerekte bijbehorende bos dat in westelijke richting
verdwijnt, werd op verzoek van de laatste bewoner van het
huis, mevrouw Everwijn, een stiltegebied.
Er werd - ook op verzoek van de toenmalige eigenaresse - een
door haar zelf gevormd stichtingsbestuur in het leven geroepen
bestaande uit vijf mensen die allen met hun specifieke kennis
de nodige inbreng leveren. Voorzitter van dat stichtingsbestuur
was in eerste instantie Jannes Thate, die ook huis en park
kocht, maar hij werd al snel opgevolgd door Willem Prisse,
senior rechter bij de Gelderse rechtbank in Arnhem.
Prisse laat zien waar het proefbos moet komen. Dat is een
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halve hectare hakhout, midden in het boscomplex. Daar zullen
de jonge boompjes moeten groeien. Het is rabattenbos, dat
wil zeggen dat de bomen groeien in langgerekte ophogingen,
met greppels ertussen die voor de afwatering zorgen. ‘Dit is een
natter bosgedeelte op de zanderige rand van de IJsselbedding.
Vandaar die rabatten.’ Ze blijven wel bestaan.
Wat de stichting volgens Prisse doet is steun geven aan het
project met grond en geld.

Onderzoek

Voor het vinden van de meest geschikte toekomst-boom heeft
Stiltestichting landgoed Den Bosch Wageningen
Environmental Research (Alterra) in de arm genomen. Zij zien
in dit project ook een grote uitdaging. Projectleider Jeroen
Kruit, evenals onderzoeker en boomspecialist dr. Paul Copini
van het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland, heeft
er zin in en heeft hoge verwachtingen van het experiment. Ze
zijn blij dat iedereen nu in de startblokken staat en dat men
waarschijnlijk volgend voorjaar daadwerkelijk aan de slag kan.
Het was een al jaren gekoesterde wens van het bestuur, maar
alle neuzen moesten natuurlijk dezelfde kant op staan en dat
vergt tijd.
Copini heeft drie boomsoorten op het oog die volgens hem
geschikt zijn voor de proef. Dat is de eik, de zoete kers en de
gewone es. De geschiktheid van zwarte noot en zachte berk
wordt nog onderzocht. Daarvoor heeft men het oog ook laten
vallen op een tweede locatie, op klei, in Park Lingezegen bij
Elst in de Betuwe, maar daarover zijn nog onderhandelingen
gaande.
Volgens onderzoeker Copini wordt er voor de zaadselectie van
de boomsoorten vooral gekeken naar het land van herkomst.
Zaden worden uit die landen gehaald waar het klimaat nu al zo
is als over dertig jaar verwacht in Nederland. Op het landgoed
gaat dan gekeken worden of er aantoonbare verschillen in groei
en kwaliteit zijn tussen de verschillende herkomsten.

Huis Den Bosch

Na verloop van tijd sterft de boom.
Tussen die stervende exemplaren staan soms ook bomen die
overleven en daar zijn de onderzoekers erg op gebrand, want
op die essen krijgt de schimmel, veroorzaakt door het vals
essenvlieskelkje, blijkbaar minder vat. De overlevende exemplaren wil men nu vermeerderen om er op termijn een nieuwe
essenzaadbron van resistente essen mee aan te leggen zodat
de geliefde es voor het Nederlandse landschap behouden kan
worden.
Voorlopig begint op landgoed Den Bosch de victorie zou je
kunnen zeggen. De overlevende exemplaren in essenvakken
hebben dus de speciale belangstelling van Paul Copini en zijn
mede-onderzoekers. Suggesties zijn bij hen altijd welkom en
dat is bij lezers van Inzicht vermoedelijk niet tegen dovemans
oren gezegd want bomen moeten we koesteren en al helemaal
bomen die sterk achteruit gaan door een invasieve ziekte.
Tekst en foto’s Marten van Kammen.

Essen

De massale sterfte onder essen door de beruchte
Oost-Aziatische takkenziekte heeft trouwens enige veranderingen teweeg gebracht in de geplande proeven op Den Bosch.
Een gevreesde schimmelziekte doodt de snel groeiende es in
heel Europa al tien jaar lang bij bosjes. De ellende voor de
boom begint bij het blad en in de fijne twijgjes van de top.

De lange boslaan met links het rabattenbos waar volgend voorjaar
de jonge resistente boompjes moeten komen

Huize den Bosch
De eerste vermelding van het buiten Huize den Bosch dateert uit 1642.
Toen bewoonde Johan van Gesscher, burgemeester van Deventer, deze
plek. Jarenlang woonde er ook het geslacht Everwijn. Laatste bewoner was
de kunstschilderes Dionysia Wilhelmina Everwijn die in 2011 overleed. Daarvoor woonde D.C. Everwijn op de historische buitenplaats. Met zijn specifiek
Duitse bosbouwopleiding creëerde hij een indrukwekkend landschapspark.
De bosbouwer overleed in 1963 en toen was het onderhoud er wat bij ingeschoten want in 1943 vorderde de Rijkscommissaris van bezet
Nederland Seyss-Inquart het gebouw ten behoeve van de school van
‘anständige (fatsoenlijke) Mädchen’. In 1945 hebben de Canadese bevrijders

en de Leuvenheimse lagere school nog enige tijd in het landhuis domicilie
gehad.
In die periode is het 11 hectare grote park steeds meer ingegroeid. Samen
met de restauratie is schoonheid terug gebracht al is Jannes Thate er nog
niet helemaal. Talrijke aangeplante vruchtbomen vormen een nieuw element
in het geheel. En nu is er dus die nieuwe uitdaging. Zij het, dat die wordt gezocht in het aangrenzende bos waarvan Dionysia Everwijn verordonneerde
dat het stiltegebied moest worden. Er mag trouwens vrij worden gewandeld
in de lanen van het bos.
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