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Een ETT’er zal voor iedere situatie
maatwerk moeten leveren

Bij bestaande beuken is de bodem verbeterd om de conditie te verbeteren.

de vragen die gesteld werden en de onderlinge discussies
tijdens de soep met broodjes. Voor de een is de inleiding van
Van Lanen gesneden koek, voor de ander een prikkel om zich
weer eens in de materie te storten. En het klopt, wanneer
scheikunde niet je sterkste vak was is opperste concentratie
vereist voor een goede landing. Een ETT’er vertolkt dit gevoel
en vraagt of Van Lanen niet gewoonweg een pilletje heeft
dat goed is voor alle bomen. Die producten zijn er natuurlijk
wel, maar ze zijn niet meer dan een placebo. Een ETT’er zal
voor iedere situatie maatwerk moeten leveren of in ieder
geval moeten kunnen doorverwijzen naar een andere specialist. Want ook dat is het effect van deze kennisbijeenkomst:
weten waar je eigen kennis en kunde ophouden.

‘Het ‘fluiten’ van bomen ken
ik als kweekmethode van
iepen. Vroeger deden sommige kwekers het ook bij
jong plantgoed van zomereik.
Maar wordt het ook bij andere boomsoorten gebruikt? En
wat zijn de voor- en nadelen
van deze methode?’
Bij het ‘fluiten’ van jong plantgoed wordt
het stammetje van een bewortelde
zaailing of stek tot iets boven de grond
afgeknipt.
Het stompje vormt vervolgens een of meerdere
scheuten waarvan de best groeiende wordt aangehouden (en de rest wordt verwijderd). Kwekers die het
toepassen voeren als voordeel aan dat dit een goede
wortelontwikkeling bevordert en daardoor het plantsoen minder droogtegevoelig is. En dat het vaak niet
nodig is om de nieuwe scheut aan een stok te binden
om hem rechtop te laten groeien. Jonge eiken werden
wel eens ‘gefloten’ als correctie op de vorming van

Samen sterker

dubbele koppen. Maar daarmee maskeer je eigenlijk

Gelukkig laat Van Lanen nog een aantal mooie voorbeelden uit de praktijk zien. Zoals het Willem-Alexanderpark
bovenop de A2. Daar is de teeltlaag gevormd door gebiedseigen grond uit depot op te waarderen met een compostmengsel op maat. Ook een groeiplaatsverbetering van een groep
beuken weet te inspireren. De opengrondsituatie wordt
hersteld en de bodem wordt opgewaardeerd met compost
afgestemd op de bodemanalyse. Het vervolgens wegnemen
van de veroorzaker – de bodemverdichting – maakt het project compleet.
Zoals bedoeld bracht deze kennisbijeenkomst verdieping en
discussie. Dat is precies wat de groep ETT’ers sterk zal houden. Sommigen gingen fris geïnspireerd naar huis, anderen
zullen zich met een knagend gevoel weer op de boeken hebben gestort. In ieder geval wordt het kennisniveau door de
bijeenkomsten positief gestroomlijnd.
Voor registratie:
www.vhg.org/platformen/register-european-tree-technician

een ‘gedrag’ dat genetisch is bepaald en de vraag is
of iedere afnemer daar blij mee is. In Nederland is
het fluiten als routine minder gangbaar, omdat veel
kwekers liever bomen op een onderstam vermeerderen. Want dat geeft vaak ook al een krachtig groeiende
scheut. Het ‘fluiten’ kent weinig nadelen ten opzichte
van andere kweekmethoden, maar het kweekproces
duurt wel eens wat langer voordat je een boom van de
vereiste maat hebt. Verder zal niet iedere boomsoort
zich lenen voor deze methode. Soorten die moeilijk uitlopen nadat ze zijn afgezet of geknot komen er minder
voor in aanmerking.

Boombioloog Jitze Kopinga van Kopinga Boomadvies,
geeft in elk nummer van Bomen antwoord op een
boombiologische vraag. Heb je een vraag? Of wil je
reageren op het antwoord van Jitze? Mail je vraag of
reactie dan aan de redactie: vakblad@kpb-isa.nl
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