Reactie op artikel
‘red de spikkelpeer’
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Graag wil ik reageren op het artikel ed de Spikkelpeer in Groningen van Marianne van Lienden in
Pomopost 2018. In het artikel wordt een aantal beweringen gedaan die niet kloppen.
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Het eerste punt is dat niet de Bomenwacht van Landschapsbeheer Groningen de vruchtbomen heeft
gesnoeid, maar de Vruchtbomenwacht van Landschapsbeheer Groningen. De Groninger
Bomenwacht is een stichting die in samenwerking met gemeente, provincie, terreinbeheerders en
deskundigen werkt aan het gezond maken en houden van de bomenstand in Groningen. De
Vruchtbomenwacht van Landschapsbeheer staat voor het behoud van boomgaarden in de provincie
Groningen. De Vruchtbomenwacht snoeit vruchtbomen en geeft advies aan leden van deze wacht.
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Het tweede punt is dat de Vruchtbomenwacht niet alle toppen van de peer heeft ingekort. De boom
zou door het inkorten van de toppen aan vitaliteit hebben ingeboet. Op de foto van Liesbeth Cavé in
2013 waarop de boom in bloei staat, is te zien dat de boom al sterk is teruggenomen. De foto ernaast
geeft het winterbeeld in 2018. De foto s wekken de suggestie, dat de Vruchtbomenwacht de toppen
heeft teruggenomen. Dit klopt niet, want onze eerste snoeibeurt was op 1 april 2015, twee jaar na de
eerste foto van 2013. Op deze foto zie je dode toppen, en die zijn er door ons tijdens de eerste
snoeibeurt uit gezaagd. Verder zijn de zware takken uitgelicht en is er dood hout verwijderd. Er is
een lichte vruchthoutdunning- en reguliere snoei toegepast. Ook is ons gevraagd de overhangende
takken bij een van de buren zoveel mogelijk te verwijderen. De buren wilden dat er geen peren in
hun tuin zouden vallen. Dit is met beleid uitgevoerd, zonder te veel concessie te doen aan vorm en
met behoud van zijtakken. De gekandelaberde peer is dus gelijk gebleven. Daarnaast geven de dode
toptakken op de foto van 2013 aan dat er iets aan de hand is met de boom, dat wil zeggen: de
vitaliteit van de boom is niet optimaal. Dit vraagt om nader onderzoek.
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De conclusie die in het artikel wordt getrokken dat de Vruchtbomenwacht van Landschapsbeheer
Groningen alle toppen sterk heeft ingekort waardoor de vitaliteit van de Spikkelpeer is aangetast, is
dus geen juiste conclusie. Het snoeien van de boom is met veel zorg en beleid uitgevoerd met oog
voor de vorm en het behoud van de boom.
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Voorman Landschapsbeheer Groningen

Spikkelpeer. Foto: Bart van Lienden.
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