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SAMENVATTING
Aanleiding voor het onderzoek is de laanbomen studiedag van 1993 in Tiel. Er werd
geconcludeerd dat afnemers onbekend zijn met nieuwe cultuurvariëteiten en de gebruiks
mogelijkheden in de aanplant. Bovendien blijken uiteenlopende produktkenmerken het
keuzeproces te beïnvloeden.
Produktkeuzes worden gemaakt aan de ontwerptafel. Vandaar dat plantsoenendiensten met
een ontwerpafdeling en architektenburo's in het onderzoek zijn betrokken. Op advies van
de cultuurgroep van laan- bos- en parkbomen heeft het onderzoek in Duitsland plaatsge
vonden.
Het areaal openbaar groen is in het Ruhrgebied veel omvangrijker (1121 ha) dan elders in
het land. Het gemiddelde areaal, dat door een plantsoenendienst wordt geëxploiteerd komt
uit op 351 ha. Plantsoenendiensten beheren gemiddeld 33.000 stuks laan- en parkbomen.
In de nieuwe deelstaten is het laan- en parkbomen bestand kleiner (22.000 stuks). Maar
liefst 80% staat in de verharding. Vooral gemeenten met meer dan 250.000 inwoners
beschikken over een stadskwekerij. Laan- en parkbomen spelen een belangrijke rol in de
eigen produktie. In Duitsland is een tendens waarneembaar, dat vooralsnog wordt
vastgehouden aan het sortiment, echter in lichtere maten. De budgetten voor aanschaf
(initiële- en vervangingsvraag) van levend materiaal nemen vooral af in de grotere
gemeenten. Plantsoenendiensten verwachten wel dat het gebruik van laan- en parkbomen
toeneemt.
De plantsoenendiensten en landschapsarchitekten gebruiken bij voorkeur een boom met
een stamomvang van 20 cm. De boom moet minstens drie keer zijn verplant en een
stamhoogte hebben variërend van 294-317 cm. Beide organisaties geven de voorkeur aan
inheemse en uniforme bomen. De keuze in het sortiment is sterk afhankelijk van soorten
die bekend zijn als ziektevrij. In het algemeen kan worden gezegd, dat er een sterke
behoefte is aan informatie over nieuwe en betere cultuurvariëteiten.
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INLEIDING
Op verzoek van de cultuurgroep van laan-, park- en bosbomen van de Nederlandse Bond
van Boomkwekers (NBvB) heeft het Produktschap voor Siergewassen (PVS) in juni 1994
een onderzoek uitgevoerd bij plantsoenendiensten en architektenburo's in Duitsland.
Aanleiding voor het onderzoek is de laanbomen studiedag, die in januari 1993 in Tiel
heeft plaatsgevonden. Geconstateerd werd, dat nieuwe cultuurvariëteiten onvoldoende
bekend zijn bij afnemers. Bovendien is gebleken, dat afnemers bij de sortimentskeuze zich
laten leiden door uiteenlopende motieven én dat er hoge eisen worden gesteld aan het
produkt.
Het is niet verwonderlijk dat de cultuurgroep voor laanbomen de voorkeur gaf aan een
onderzoek in Duitsland. De gemeentelijke openbaar groenmarkt in Duitsland is een
omvangrijk segment voor laanbomenkwekers. Gelet op het doel van het onderzoek, is
nagegaan wie verantwoordelijk is bij de bepaling van het sortiment in ontwerpen en
beplantingsplannen en welke eisen aan het produkt worden gesteld.
Het maken van ontwerpen vindt plaats bij gemeenten. Het hoofd van de afdeling
plantsoenen is verantwoordelijk voor de inrichting (en beheer) van het openbaar groen en
is nauw betrokken bij het gehele proces. Daarnaast wordt een steeds groter deel uitbesteed
aan landschapsarchitektenburo's. De resultaten van het onderzoek bij de buro's heeft wel
betrekking op het totale klantenbestand. Plantsoenendiensten zijn echter de belangrijkste
opdrachtgevers. Er zijn 150 gemeentelijke plantsoenendiensten en 300 landschapsar
chitektenburo's verspreid over Duitsland in het onderzoek betrokken, hetgeen representa
tief is voor de resultaten. Er is onderscheid gemaakt in een viertal regio's, die als volgt
zijn verdeeld:
West:
Zuid:

Noord:

Oost:

Nordrhein-Westfalen
Hessen
Rheinland-Pfalz
Saarland
Baden-Württemberg
Bayern
Schleswig-Holstein
Bremen
Hamburg
Niedersachsen
Mecklenburg-Vorpommern
Brandenburg
Berlin
Sachsen-Anhalt
Thüringen
Sachsen

De resultaten vormen een leidraad voor de laanbomenkweker om te kunnen inspelen op
de produktkenmerken die de afnemer relevant acht.
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I.

EXPORT BOOMKWEKERIJ

De boomkwekerij-export bedroeg in het seizoen 1993/'94 591 miljoen gulden. Daarvan is
40% ofwel 237,9 miljoen gulden bestemd voor de Duitse markt.
Nederland heeft verreweg het grootste aandeel in de Duitse import van boomkwekerijprodukten, namelijk 75%. België, Italië en Frankrijk hebben tezamen een aandeel in de
Duitse import van 19%. Bijna driekwart van de export naar Duitsland werd gerealiseerd
door de traditionele handel.
Het belangrijkste afzetkanaal voor laan- en parkbomen op de Duitse markt is de groothan
del. Laan- en parkbomen worden zowel verhandeld als leverbaar produkt voor de eindge
bruiker, als halfprodukt bestemd voor de doorteelt.
Nederland staat bij de Duitse laanbomenhandel bekend als een betrouwbare leverancier
van een breed sortiment in een gunstige prijs/kwaliteitsverhouding. Vanuit alle regio's in
Nederland worden laanbomen naar Duitsland geëxporteerd. De regio's Opheusden en
Midden Brabant vormen het zwaartepunt in de laanbomenexport naar Duitsland.
Het areaal boomkwekerij beslaat in Duitsland een oppervlak van 21.281 ha (1991). De
produktiewaarde is geschat op 2,1 miljard gulden. Zowel het areaal als de produktiewaarde is twee keer zo groot als in Nederland. Het marktaandeel van Nederland in Duitsland
wordt geschat op 9%. Met deze produktie-omvang voorziet Duitsland in grote mate in de
eigen behoefte.

EXPORT BOOMKWEKERIJPRODUKTEN
NAAR DUITSLAND
min fl.

PV8 Marktond«rzo«k

seizoen

De groei in de export is vooral het gevolg van de hereniging van West- en Oost Duits
land.
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II GEMEENTELIJKE PLANTSOENENDIENSTEN
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1.

MARKTOMVANG

1.1 Openbaar groen
In Duitsland wordt het gemeentelijk openbaar groen door 525 plantsoenendiensten
geëxploiteerd (bron: Taspo Gartenbau Adreßbuch VIB). Hiervan zijn 230 plantsoenen
diensten te vinden in de zuidelijke deelstaten (Bayern, Baden-Würrtemberg, Saarland,
Rheinland-Pfalz en Hessen). De nieuwe deelstaten Mecklenburg-Vorpommern, Branden
burg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Türingen en Sachsen tellen 140 plantsoenendiensten. In de
noordelijke- en westelijke deelstaten zijn respectievelijk 121 en 95 plantsoenendiensten
aktief.
plantsoenendiensten naar regio in %
Oppervlak openbaar groen in ha.

West
Zuid
Noord
Oost

1-100

100-250

>250

28%
48%
33%
52%

28%
32%
38%
24%

44%
20%
29%
24%

In het westen exploiteert 44% van de plantsoenendiensten meer dan 250 ha. openbaar
groen. Per plantsoenendienst komt dat neer op een gemiddelde oppervlakte van 1121
hectare. Het Ruhrgebied speelt een grote rol in deze grootschalige beheereenheden. De
gemiddelde oppervlakte openbaar groen naar inwonertal bedraagt voor steden met meer
dan 250.000 inwoners 1900 ha.
plantsoenendiensten naar inwonertal in %
Oppervlak openbaar groen in ha.

< 25.000
25.000 - 50.000
50.000 - 100.000
100.000 - 250.000
> 250.000
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1-100

100-250

>250

92%
60%
24%
14%
0%

8%
40%
48%
29%
8%

0%
0%
27%
92%
92%
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Het gemiddelde oppervlak openbaar groen in alle regio's verschilt sterk met het oppervlak
in het westen. Per plantsoenendienst bedraagt het gemiddelde oppervlak 351 ha. De
uitschieter in de westelijke deelstaten (1121 ha) wordt teniet gedaan door de betrekkelijke
kleine beheereenheden per plantsoenendienst in de oostelijke- (187 ha) en zuidelijke
deelstaten (213 ha).
1.2

Vakbeplanting en ekologisch groen

Plantsoenendiensten exploiteren zowel vakbeplanting als ekologisch groen. Een vakbe
planting kenmerkt zich door boomkwekerijprodukten met een hoge sierwaarde. Het
onderhoud is erop gericht de soortensamenstelling en sierwaarde in stand te houden.
Vakbeplantingen zijn relatief kleinschalig en meestal gesitueerd op markante plaatsen in
het stedelijke gebied.
Ekologisch groen oogt natuurlijk, maar het sortiment hoeft niet per definitie inheems te
zijn. Het onderhoud is erop gericht de omvang van de aanplant in stand te houden.
Dergelijke groenvoorzieningen hebben een landschappelijk karakter en zijn meestal
gesitueerd in de stadrandzone en in de jongere wijken van het stedelijk gebied.
Van het totaal areaal openbaar groen is 46% bestemd voor vakbeplanting en 54% bestemd
voor ekologisch groen.
Driekwart van de plantsoenendiensten exploiteert zowel vakbeplantingen als ekologisch
groen. Ekologisch groen heeft de voorkeur bij 20% van de plantsoenendiensten. In het
zuiden is een sterke voorkeur voor ekologisch groen. 27% Van de 230 plantsoenendien
sten in het zuiden houdt zich in hoofdzaak bezig met ekologisch groen. Slechts 13%
beheerd in hoofdzaak een vakbeplanting.
Opvallend is dat de oostelijke deelstaten zich relatief minder bezighouden met vakbeplan
tingen. Voorts blijkt ook het traditionele karakter van de kleinere plantsoenendiensten.
Eenvijfde deel houdt zich voor tenminste 75% bezig met vakbeplanting.
1.3 Aanplant
Plantsoenendiensten beheren gemiddeld 33.000 stuks laan- en parkbomen. Het oosten
herbergt beduidend minder laan- en parkbomen in het openbaar groen. Gemiddeld telt een
plantsoenendienst in het oosten 22.000 stuks, tegen 36.000 stuks in het zuiden.
Laan- en parkbomen worden bij voorkeur toegepast in verhardingen.
Maar liefst 80% van het aantal laan- en parkbomen wordt in de verharding geplant.
Slechts 6% staat in beplantingen en 14% in grasvelden.
1.4 Eigen produktie
Een kwart van de plantsoenendiensten beschikken over een eigen boomkwekerij. Vooral
plantsoenendiensten met meer dan 250 ha. openbaar groen en/of gevestigd in de grote
steden (meer dan 250.000 inwoners) beschikken over een stadskwekerij. In de oostelijke
deelstaten beschikt eenvijfde van de plantsoenendiensten over een stadskwekerij.
De gemiddelde jaarlijkse produktie bedraagt 1520 laanbomen. De stadskwekerijen in het
westen produceren jaarlijks 7800 stuks laan- en parkbomen. De zelfvoorzieningsgraad van
stadskwekerijen die laan- en parkbomen produceren bedraagt landelijk 38%. In het westen
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voorziet de stadskwekerij voor 40% in de eigen behoefte.
1.5 Omzet
Driekwart van de plantsoenendiensten wilde of kon geen antwoord geven op de vraag,
hoeveel in 1993 werd besteed aan planten bestemd voor het openbaar groen. De overige
geven aan dat 42% bestemd is voor aanleg en 58% voor vervanging van bestaand
plantsoen. Wel blijkt dat plantsoenendiensten met meer aan 250 ha. openbaar groen niet
per definitie beschikken over een overeenkomstig budget voor beplantingen. Grote
gemeenten hebben in absolute zin het meest te besteden, blijkens het onderstaande
overzicht.
bestedingen plantsoenendiensten aan levend materiaal (1993)
gemeenten naar inwoners
x 1000 DM
< 25.000
25.000 - 50.000
50.000 - 100.000
100.000 - 250.000
> 250.000
landelijk

78
178
323
427
981
286

Duitse plantsoenendiensten hebben overigens te maken met teruglopende budgetten. De
helft van de plantsoenendiensten zegt dat het budget dat wordt aangewend voor de
aanschaf van levend materiaal nagenoeg gelijk blijft. Ruim eenvijfde zegt dat er sprake is
van een toenemend budget, terwijl eenderde ondervindt dat de budgetten afnemen.
De plantsoenendiensten in het oosten hebben relatief minder te besteden, maar 33% zegt
dat het budget voor de aanschaf van levend materiaal toeneemt. Vooral in de westelijke
deelstaten hebben de plantsoenendiensten te maken met afnemende budgetten. Slechts 8%
heeft te maken met een toenemend budget. Ook in de noordelijke deelstaten kampen de
plantsoenendiensten met teruglopende budgetten.
Het budget bestemd voor de aankoop van levend materiaal wordt als volgt besteed:
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bestedingen plantsoenendiensten aan levend materiaal (1993)
naar produktgroep
in %
laan- en parkbomen
overige boomkwekerij
eenjarigen
bloembollen

54
21
21

7

1.6 Imago
Driekwart van de plantsoenendiensten zegt bekend te zijn met het herkomstland van laanen parkbomen. Daarvan zegt 10% de laan- en parkbomen direkt of indirekt uit Nederland
te betrekken.
Verreweg de meeste Nederlandse laan- en parkbomen vinden de weg naar de westelijke
deelstaten. Ruim 30% van de laan- en parkbomen is uit Nederland afkomstig.
Duitse laan- en parkbomen hebben de voorkeur boven Nederlandse. Plantsoenendiensten
beoordelen Duitse bomen met een 8,3, terwijl Nederlandse laan- en parkbomen beduidend
minder hoog scoren (6,1). Driekwart van de plantsoenendiensten weet niets te noemen,
waarin Nederland zich positief onderscheid van Duitse laan- en parkbomen. Nederland
scoort in het algemeen goed m.b.t. de prijs- kwaliteitsverhouding en het brede assorti
ment. Het is om deze reden opvallend dat noch het kwaliteitsaspekt het ruime sortiment
door de Duitse plantsoenendiensten is genoemd.
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2.

PRODUKTKENMERKEN

2.1 Grootte
Een aantal aspekten in het keuzeproces van het plantsoen voor het openbaar groen is
mode-onderhevig en een aantal aspekten is functioneel. Functionele criteria komen voort
uit de ervaring van plantsoenendiensten en zijn tot op zekere hoogte weinig aan verande
ring onderhevig. Laan- en parkbomen kennen vooral een funktioneel gebruik in het
stedelijk gebied.
Stamomvang
80% Van de plantsoenendiensten planten laan- en parkbomen uit in de maat 16-25. De
gemiddelde stamomvang komt hiermee uit op 20 cm. Regionale verschillen doen zich
voor in de oostelijke- en zuidelijke deelstaten. De gemiddelde stamomvang is in beide
regio's 19 cm t.o.v. 22 cm in het westen.
Keren verplant
78% Van de plantsoenendiensten vraagt laan- en parkbomen die minstens drie keer
verplant zijn. De plantsoenendiensten in de westelijke- en zuidelijke deelstaten geven de
voorkeur aan bomen die vier keer verplant zijn.
stamhoogte
Over de optimale stamhoogte liggen de meningen van de plantsoenendiensten minder dicht
bij elkaar. 63% Van de plantsoenendiensten zegt laan- en parkbomen aan te wenden met
een stamhoogte tussen 200 en 450 cm. De gemiddelde stamhoogte komt hiermee uit op
317 cm. Het grote verschil in stamhoogte wordt veroorzaakt, doordat plantsoenendiensten
in het westen en zuiden een gemiddelde stamhoogte aanhouden van resp. 344 en 332 cm.
In het noorden bedraagt de gemiddelde stamhoogte van laan- en parkbomen bij uitplant in
het openbaar groen 283 cm.
2.2

Funktionaliteit en modegevoeligheid

Het gebruik van planten wordt funktioneler, naarmate het volume van de beplanting
bijdraagt aan het totale stadsbeeld. Daarnaast blijft het mode-aspekt een grote rol spelen
in de sortimentskeuze. Laan- en parkbomen dragen bij in het versterken van strukturen in
de stad.
Niet alle boomkwekerijprodukten zijn geschikt voor het versterken van strukturen, omdat
deze produkten het volume missen. De toepassing van deze produkten is vooral om de
gewenste sfeer ter plaatse te bereiken.
Het volume van het produkt houdt verband met funktionaliteit en de keuze van het
produkt (cultuurvariëteiten) met de duurzaamheid van het openbaar groen.
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populariteit van het plantsoen in ontwerp (in %)
regelmatig toegepast
laan- en parkbomen
sierconiferen
sierheesters
vaste planten
rozen
bloembollen
eenjarigen

98%
26%
85%
76%
83%
92%
95%

neemt toe

neemt af

48%
12%
27%
59%
33%
23%
9%

11%
50%
23%
13%
24%
30%
37%

Laan- en parkbomen dragen in belangrijke mate bij in het versterken van strukturen in de
stad. Denk hierbij aan wegbeplanting en het ondersteunen van zichtlijnen naar monumen
tale gebouwen. Het assortiment draagt er tevens toe bij, dat de gewenste sfeer kan worden
bereikt.
Opvallend is dat niet één plantsoenendienst in het oosten van mening is dat de toepassing
van bomen in het openbaar groen afneemt. Sierconiferen zijn doorgaans onderhoudsvriendelijk en opgaande soorten kunnen worden aangewend ter versterking van strukturen.
Ondanks de bekendheid met het produkt worden, m.u.v. de oostelijke deelstaten, relatief
weinig sierconiferen in ontwerpen toegepast. Sierconiferen zijn momenteel uit de gratie.
Vaste planten zijn populair, maar worden nog niet door alle plantsoenendiensten regelma
tig in ontwerpen toegepast. Mogelijk is deze groep plantsoenendiensten niet bekend met
onderhoudsvriendelijke soorten. Vaste planten zijn echte sfeermakers en worden toegepast
om markante plaatsen in het stedelijk gebied te versterken.
Rozen worden in alle regio's in grote en kleine gemeenten regelmatig toegepast. Toename
in het gebruik wordt vooral verwacht door plantsoenendiensten, die een relatief klein
oppervlak openbaar groen exploiteren en deel uitmaken van gemeenten kleiner dan 25.000
inwoners. Eenjarigen zijn alom bekend en worden regelmatig toegepast in beplantingen.
Plantsoenendiensten van grote gemeenten verwachten een afname in het gebruik. Het
behoudende karakter van de plantsoenendiensten in het oosten blijkt uit de verwachting
van het gebruik van eenjarigen. 77% Zegt dat het gebruik tenminste constant blijft, terwijl
dat in de westelijke deelstaten 43% is.
2.3 Identiteit
Het begrip inheems en autochtoon wordt nogal eens verward. Bovendien bestaat onduide
lijkheid, omdat leverancier en eindafnemer de begrippen verschillend interpreteren.
Allereerst appelleert het onderdeel aan het doel van het onderzoek. Inheemd of autochtoon
materiaal is een keuzefactor in het ontwerpproces De discussie over de herkomst van
uitgangsmateriaal is bovendien aktueel in Duitsland.
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Voor de beeldvorming zijn drie vragen relevant:
1.
Welk begrip is gehanteerd in dit onderzoek?
2.
Hoe interpreteren de Duitse plantsoenendiensten het gehanteerde begrip?
3.
Wat is de -in het algemeen- gehanteerde definitie van de begrippen autochtoon en
inheems?
In het onderzoek is uitgegaan van het begrip autochtoon, hetgeen oorspronkelijk betekent.
Autochtoon materiaal heeft betrekking op de oorspronkelijke geografische verspreiding
van bomen. De verspreiding is niet beïnvloed door de mens. Voor de definiëring is
spontane vestiging of opkweek niet van belang. Planten kunnen buiten het oorspronkelijke
verspreidingsgebied worden opgekweekt en vervolgens worden uitgepland in het oor
spronkelijke verspreidingsgebied. Deze handelswijze vindt reeds plaats (contractteelt).
Inheems is een ruimer begrip. Het betekent "binnenlands" en heeft betrekking op de
landsgrenzen. Herkomst van het materiaal speelt een grote rol, omdat de mens de grenzen
vaststelt en de verspreiding stimuleert. Onder inheemse planten worden vaak ook de
ingeburgerde soorten begrepen. Exoten die aanwijsbaar uit het buitenland afkomstig zijn
vallen buiten de definiëring.
Plantsoenendiensten kopen over het algemeen bomen bij Duitse kwekers. Er is voor de
plantsoenendiensten geen aanleiding te veronderstellen, dat de bomen uit het buitenland
afkomstig zijn. Tenzij anders aangegeven, zeggen plantsoenendiensten dat de boom in
Duitsland is gekweekt. Daarmee is het produkt veelal gekwalificeerd als inheems.
Voor Nederlandse begrippen is de Duitse kweker een groothandelaar, die bomen in
Nederland koopt. Er is sprake van een ondoorzichtige marktsituatie.
Plantsoenendiensten hebben te maken met het fysieke produkt en kunnen daarmee invloed
uitoefenen op de herkomst.
Het is dan ook niet verwonderlijk, dat 92% van de plantsoenendiensten de voorkeur geeft
aan inheemse laan- en parkbomen.
Bovendien wordt sterk de voorkeur gegeven aan uniforme laanbomen. Om tot een
bewuste en juiste keuze van laan- en parkbomen te komen vindt 90% van de plantsoenen
diensten produktinformatie onontbeerlijk. Een volledig overzicht van courante laan- en
parkbomen vereenvoudigd de keuze en verkleint de kans op inboet.
De gebruiksmogelijkheden blijken niet altijd van belang te zijn in de keuze van laan- en
parkbomen. Behoudens de nieuwe cultuurvariëteiten zeggen de plantsoenendiensten
bekend te zijn met de gebruiksmogelijkheden.
Plantsoenendiensten die tenminste 50% ekologisch groen exploiteren vinden de informatie
over de gebruiksmogelijkheden in het algemeen onbelangrijk. In deze gevallen wordt het
begrip inheems strikt gehanteerd en laten de plantsoenendiensten de keuze van bomen
afhangen van de natuurlijke groeiomstandigheden ter plaatse.
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2.4 karakterestieken
Plantsoenendiensten hebben een aantal stellingen voorgelegd gekregen en konden
aangeven in hoeverre zij het eens waren.
De stellingen hebben betrekking op het uiterlijk van laan- en parkbomen. Hiermee wordt
een beeld verkregen, welke aspekten relevant zijn in het keuzeproces.
Habitus
Plantsoenendiensten vinden dat bomen die zijn toegepast in een laanbeplanting uniform
moeten zijn. 61% Van de plantsoenendiensten in de kleinste categorie gemeenten vindt,
dat inheemse laanbomen per soort wel uiterlijk van elkaar mogen verschillen. Vrijwel
altijd worden inheemse bomen met kluit geplant. Belangrijker nog dan het gebruik van
inheems plantsoen is het gebruik van laan- en parkbomen met een natuurlijke groeivorm.
41% Van de plantsoenendiensten zegt daarentegen, regelmatig laan- en parkbomen te
gebruiken met afwijkende kroonvormen. Vooral plantsoenendiensten in middelgrote
gemeenten maken gebruik van bomen met een gesnoeide kroon.
Soortechtheid
Een krappe meerderheid is het eens met het certificeren van inheems plantsoen door een
onafhankelijk keuringsinstituut. Overigens blijkt dat slechts 29% van de plantsoenendien
sten uitsluitend gebruik maakt van gecertificeerd plantsoen.
In de keuze van het plantsoen laten de plantsoenendiensten zich in belangrijke mate leiden
door soorten die bekend zijn als ziektevrij. Afgezien van de plantsoenendiensten in de
grote gemeenten, is er behoefte aan informatie over plantsoen dat bekend staat als
ziektevrij. De plantsoenendiensten hebben de kwaliteit van het sortiment laan- en
parkbomen hoog in het vaandel staan. Maar liefst 95% laat de keuze afhangen van de
standaardkwaliteitsvoorschriften.
Sierwaarrip.
Plantsoenendiensten in grotere gemeenten gebruiken bomen met een opvallende bloei. Dit
speelt een veel kleinere rol in gemeenten waar plantsoenendiensten een meer ekologische
exploitatie voorstaat.
Bomen met een welriekende geur worden niet meer dan voorheen in het openbaar groen
toegepast. De vruchten spelen echter wel een grote rol in de keuze. Bomen die zware
vruchten voortbrengen worden in de beplantingen vermeden. In de westelijke deelstaten is
het gebruik van laan- en parkbomen met zware vruchten uit den boze.
Plantsoenendiensten reageren verdeeld, wanneer de onderhoudsintensiteit in verband
wordt gebracht met de toepassing van bomen.
In ieder geval zijn de onderhoudskosten niet bepalend in de keuze bomen aan te wenden
in een ontwerp. 91% Van de plantsoenendiensten zegt dat steeds meer inheemse bomen in
groenvoorzieningen worden toegepast buiten het centrum van het stedelijk gebied. Dit
betekent niet dat er geen bomen in het stedelijk gebied worden gebruikt. Plantsoenendien
sten vinden juist dat er méér bomen in de stad moeten worden aangeplant. Over de
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procentuele verhouding tussen de aanschafkosten van de boom en de plantkosten zijn de
plantsoenendiensten verdeeld. De plantkosten zijn procentueel niet sneller gestegen dan de
aanschafkosten van de boom. Wel is een tendens waarneembaar, dat bomen in lichtere
maten worden aangeplant. Vooral grotere gemeenten denken te kunnen volstaan met laanen parkbomen in een lichtere maat.
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III LANDSCHAPSARCHITEKTENBURO'S

3.

HET BÜRO

3.1 Profiel
Volgens het "Landschaftsarchitekten Handbuch" van de Bund Deutscher Landschafts
Architekten (BDLA) zijn er 820 onafhankelijke, commerciële landschapsarchitektenbureaus aktief. In het zuiden zijn er 460 architektenbureaus, tegenover 145 in het oosten,
120 in het noorden en 95 in het westen.
Bijna 80% van de ondervraagde landschapsarchitekten zegt dat minimaal driekwart van de
totale omzet wordt gerealiseerd bij institutionele opdrachtgevers zoals gemeenten. Vrijwel
alle bureaus houden zich bezig met ontwerpaktiviteiten. Slechts enkele bureaus kopen zelf
levend materiaal en planten dit zelfstandig uit.
Architektenbureaus hebben, behoudens enkele grote, een regionale funktie. De klanten
kring bestaat voornamelijk uit lagere overheden (82%), instellingen (81%) zoals zieken
huizen en verzorgingstehuizen en commerciële bedrijven (70%). 64% Van alle architekten
voert opdrachten uit voor gezinshuishoudingen. Daarnaast vormen de staat (37%) en
golfterreinexploitanten (11%) een doelgroep voor architektenburo's
Voor architektenburo's in het zuiden is de staat een relatief belangrijke opdrachtgever
(43%). In het westen is het commerciële bedrijf als opdrachtgever ondervertegenwoor
digd. Daar staat tegenover dat het landschapsarchitektenburo relatief meer golfbaanexploi
tanten (24%) tot haar klantenkring mag rekenen.
3.2 Gebruik
Landschapsarchitektenburo's zijn positief over het gebruik van laan- en parkbomen in
ontwerpen. 58% Zegt dat het gebruik constant blijft, terwijl slechts 2% van mening is dat
er minder laan- en parkbomen in ontwerpen worden toegepast. Landschapsarchitekten
ontwerpen vanuit een ruimtelijk perspectief en laten zich minder leiden door het imago
van laan- en parkbomen. Laan- en parkbomen zijn struktuurdragers in stad en landschap
en vormen daarmee een essentieel onderdeel in het ontwerp.
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populariteit van het plantsoen in ontwerp (in %)
regelmatig toegepast
laan- en parkbomen
sierconiferen
sierheesters
vaste planten
rozen
bloembollen
eenjarigen

99%
25%
93%
91%
93%
77%
17%

neemt toe

neemt af

40%
7%
18%
50%
45%
34%
10%

2%
52%
9%
8%

6%
3%
22%

Naast laan- en parkbomen, zeggen landschapsarchitekten meer vaste planten en rozen in
ontwerpen te gebruiken. Bovendien staan zij positief tegenover het gebruik van bloembol
len en sierheesters. Eenjarigen en sierconiferen worden beduidend minder vaak toegepast
in ontwerpen en verwacht wordt dat het gebruik verder afneemt.
Opvallend is de houding van landschapsarchitekten in het oosten t.o.v. rozen.
De frequentie van het gebruik van rozen is lager, terwijl de helft van de buro's verwacht
dat het gebruik van rozen toeneemt.
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4.

PRODUKTKENMERKEN

4.1 Grootte
Stamomvang
Ruim tweederde van de architektenburo's hanteert in het bestek een stamomvang voor
laan- en parkbomen van 16 tot 26 cm. De gemiddelde stamomvang komt hiermee uit op
21 cm.
De grootste stamomvang wordt gehanteerd bij buro's in de westelijke deelstaten (23 cm).
In het oosten volstaat een gemiddelde stamomvang van 19 cm.
Keren verplant
85% Van de architektenburo's geeft de voorkeur aan bomen die 2-4 keer zijn verplant.
Het gemiddelde komt hiermee uit op laan- en parkbomen die tenminste drie keer zijn
verplant.
Stamhoogte
Bijna 60% van de architekten zegt dat de optimale stamhoogte ligt tussen 200 en 350 cm.
De gemiddelde gehanteerde maat is 294 cm.
4.2

Identiteit

Landschapsarchitekten hebben over het algemeen geen invloed op de herkomst van het
plantsoen. Onder inheems plantsoen wordt verstaan: gekweekte planten waarvan het
natuurlijke verspreidingsgebied in Duitsland ligt.
93% Van de Duitse landschapsarchitekten vindt het gebruik van inheemse laan- en
parkbomen in ontwerpen van grootschalige groenvoorzieningen belangrijk. Voor het totale
assortiment laan- en parkbomen staat uniformiteit voorop.
Het imago van laan- en parkbomen speelt een bescheiden rol in het ontwerpproces. De
sfeer die een boom oproept is van ondergeschikt belang aan de funktionele aspekten. 29%
Van de buro's vindt het imago een rol spelen, terwijl 61% van mening is dat het geen rol
speelt in de keuze van laan- en parkbomen.
Informatie over laan- en parkbomen is belangrijk voor een juiste keuze zegt 83% van de
landschapsarchitektenburo's.
4.3 Karakteristieken
Habitus
Landschapsarchitekten hechten grote waarde aan het uiterlijk van laanbomen. Het
plantsoen moet namelijk overeenkomstig zijn met hetgeen een landschapsarchitekt bedoeld
heeft. De landschapsarchitekt heeft invloed op deze vorm van kwaliteit. Strukturen in
stedebouwkundige ontwerpen worden pas herkenbaar als zij consequent worden doorge
voerd. Uniformiteit in het laanbomenassortiment draagt hieraan in grote mate bij.
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Landschaparchitekten vinden (81%) dat de habitus van een cultuurvariëteit geen onderlin
ge verschillen mag hebben. Wanneer inheemse laan- en parkbomen worden toegepast zijn
uiterlijke verschillen wel toegestaan vindt 43% van de Duitse landschapsarchitekten,
terwijl 57% het daar niet mee eens is. Afgezien van de uniformiteit per cultuurvariëteit, is
het bovenal van belang dat laanbomen er natuurlijk uitzien. Bomen met afwijkende kronen
worden niet zonder meer toegepast. 42% Gebruikt regelmatig bomen met gesnoeide
kroonvormen in ontwerpen.
Soortechtheid
Ruim 480 landschapsarchitekten is voorstander inheems plantsoen te laten keuren en te
voorzien van een certificaat door het onafhankelijk keuringsinstituut. Slechts eenderde
geeft in een bestek aan uitsluitend plantsoen te gebruiken met een certificaat. De keuze
van laanbomen wordt in belangrijke mate bepaald door soorten die bekend staan als
ziektevrij. Ruim de helft van de landschapsarchitekten mist dergelijke informatie. De
keuze is bovendien afhankelijk van de standaard kwaliteitsvoorschriften die over het
sortiment bekend zijn. Juist landschapsarchitekten hebben niet met het fysieke produkt te
maken en zijn afhankelijk van een optimale informatievoorziening. Informatie over de
juiste produktkeuze wordt echter slechts ten dele verkregen.
Siftrwaarde
Landschapsarchitekten gebruiken regelmatig bomen in ontwerpen met een opvallende
bloeiwijze. Daarentegen is geur niet in populariteit toegenomen. In het oosten van
Duitsland speelt geur een bescheiden rol in het keuzeproces. Bomen met zware vruchten
worden gemeden in ontwerpen. Dit is afhankelijk van de hinder die vruchten opleveren
voor het verkeer ter plaatse.
De onderhoudskosten worden lang niet altijd betrokken in het keuzeproces.
De helft van de landschapsarchitekten zegt dat de onderhoudskosten van invloed zijn op
de keuze. Inheemse bomen worden in toenemende mate gebruikt in groenvoorzieningen
buiten het centrum van het stedelijk gebied. Landschapsarchitekten staan zonder meer
positief tegenover het gebruik van laanbomen in het stedelijk gebied. Vrijwel alle buro's
zeggen dat er meer laan- en parkbomen in het stedelijk gebied moet worden toegepast.
Hoge plantkosten zouden een drempel kunnen vormen om laanbomen te gebruiken. De
kosten van het planten houden echter gelijke tred met de prijsontwikkeling van de bomen.
De groep buro's die zwaardere maten bomen gebruiken is even groot als de groep die
lichtere boommaten aanwend in ontwerpen. Het een en ander is afhankelijk van het
beschikbare budget, de funkties van de groenvoorziening en de vandalismegevoeligheid.
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5.

INFORMATIEBRONNEN

Informatie is essentieel om zich op de hoogte te houden van de nieuwe ontwikkelingen in
de landschapsarchitektuur. De vaktijdschriften worden door 92% van de landschapsarchi
tecten gelezen. Daarnaast wordt er, al of niet georganiseerd, informatie uitgewisseld met
kollega's. Het bezoek aan een seminar wordt door 71% van de buro's genoemd als bron
van informatie. Ongeveer 160 buro's zeggen regelmatig kontakt te hebben met boomkwe
kerijen. Boeken worden door 11% van de buro's regelmatig geraadpleegd.
Landschapsarchitekten lezen gemiddeld twee vakbladen, te weten Neue Landschaft (60%)
en Gartenpraxis (45%). Daarnaast wordt Taspo (37%) en Gärtenbörse und Gartenwelt
(10%) gelezen.
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