Toppers van toen, Tobbers van nu?
Welke CV’s en soorten bomen verdwijnen uit de openbare ruimte en om
welke reden?
Wie enige jaren meeloopt in bomenland, ziet bomen gaan en bomen komen. CV's die tien of twintig jaar geleden in bijna ieder
beplantingsbestek werden opgevoerd verdwijnen om tal van redenen uit de spotlights. Soms omdat een betere variëteit op de markt komt,
soms omdat een variëteit of soort bij nader inzicht toch bepaalde nadelen heeft. Boomzorg gaat samen met een aantal boombeheerders
boomkwekers en sortimentskenners op zoek naar de toppers van toen en onderzoekt waarom deze bomen zijn verdwenen van de hitlijst.
Auteur: Hein van Iersel

Net als in mode is de keuze voor bepaalde
variëteit bomen onderhevig aan bomen. Vooral
ontwerpers spelen daarin een belangrijke rol.
Een aardig voorbeeld zijn de bolacacia’s die
in de jaren zeventig en tachtig van de vorige
eeuw massaal werden toegepast. Deze bomen
pasten klaarblijkelijk precies in het beeld dat
stadsontwerpers in die tijd voor ogen hadden.
Naast bolacacia zijn er natuurlijk nog tal van

andere voorbeelden. Iedere boombeheerder of
sortimentkenner kan in zijn eigen praktijk wel
een aantal soorten noemen. Boomzorg nam de
proef op de som en vroeg dendroloog en sortimentskenner Jan P. Mauritz, boomkweker Jan
de Vries, Jan Habets van Plant Publicity Holland,
Boombeheerder bij de gemeente Ridderkerk
Ruud Demuijnck en boombeheerder Pieter van
Uden van de gemeente Sint-Michielsgestel naar

hun ‘Toppers van Toen’. Opmerkelijk is dat er
slechts één doublure voorkomt op de vijf lijstjes (Pyrus calleryana 'Chanticleer') en dat bijna
alle betrokkenen benadrukken dat het grootste
probleem vaak niet ligt bij de boom, maar bij de
mensen die een boom op de foute plaats hebben
aangeplant.

Net als in mode is de keuze voor bepaalde variëteit bomen onderhevig aan bomen.
Vooral ontwerpers spelen daarin een belangrijke rol.
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Achtergrond

Jan P. Mauritz
Unitmanager Bomen & Beplanting van Cyber BV
en zelfverklaard “Bomofiel”

• Pyrus calleryana 'Chanticleer'
• Crataegus laevigata `Paul`s Scarlet’
• Carpinus betulus ‘Fastigiata’

Jan Mauritz wil eigenlijk liever een lijst van
tien soorten geven, zo enthousiast gaat hij
aan de slag met onze vraag naar een top
drie lijst, maar wil zich onder protest beperken tot drie ‘Toppers van Toen´.
Mauritz start met de Pyrus calleryana
'Chanticleer'. De boom is in 1956 geselecteerd
door E.H. Scanlon en in Nederland geïntroduceerd door P(iet) L.M. van de Bom van de
Koninklijke …. De naam Chanticleer dankt deze
boom aan de haan Chanticleer uit het middeleeuwse dierenepos "Van den vos Reynaerde"
Deze boom is zonder twijfel één van de drie
meest toegepaste straatbomen in de 20ste
eeuw. Dit vanwege de vele goede eigenschappen die de boom heeft; goede verankering door
een stevige dieptegroei van de wortels; verdraagt
een gesloten wegdek en de wortels drukken
de verharding niet snel op, de boom ontwikkelt
een stevige stam, die niet open barst bij vorst en
houdt lang een regelmatig gevormde, conische
kroon; bloeit jaarlijks zeer rijk voor de bladontwikkeling en heeft gedurende de zomer glanzend
groene bladeren, die in het najaar zeer mooi verkleuren als de staartveren van een haan.
Er is geen plaats in Nederland waar deze boom
niet aangeplant is. De oudste exemplaren staan
in Eindhoven in de Luxemburglaan en omgeving.
Na ca. 35 jaar begint bij de meeste bomen de
mooie opgaande kroon langzaam uiteen te vallen. Volgens Mauritz ligt het grote probleem dan
bij de onderstam. Vaak een Kwee (Cydonia) of
een wilde peer in plaats van een onderstam van
de soort; dus calleryana en anders op een Pyrus
communis. Als er geen goede onderstam onder
zit “stopt” deze onderstam in verloop van jaren
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zoveel genetisch materiaal in de boom (de ent)
dat de oervorm de overhand krijgt en valt de
kroon uit elkaar. Je kan het vaak al aan de zgn.
klompvoet aan de wortelhals zien of het goed is
of niet. Het blijft een Rosaceae. Dus na 30 - 40
jaar omzagen, op de stookhoop, gewoon nieuwe
bomen planten en weer volop genieten wat deze
boom te bieden heeft.
Als tweede op de lijst bij Mauritz staat de rode
meidoorn: Crataegus x media `Paul`s Scarlet’.
Vroeger was deze boom ingedeeld in de soort
laevigata, maar het is een kruising tussen C.
monogyna x C. laevigata. Deze meidoorn is
volgens Mauritz ontstaan als een sport van
Crataegus laevigata `Rubra Plena’. Deze boom is,
mits geplant op de juiste onderstam nog steeds
een perfecte boom, maar vinden we de vorm op
dit moment minder aantrekkelijk. Deze boom is
in normale mensentaal gewoon Uit de mode!,
maar als boom is er als zodanig niks mis mee.
Aan de Paul’s Scarlet kun je volgens Mauritz nog
steeds zien dat de boom genetisch niet helemaal stabiel is. In een bloeiende laanbeplanting
kunnen verschillende soorten donkerrood langs
elkaar voortkomen. Dat heeft er volgens Mauritz
alles mee te maken dat het een sport is.
Als laatste de Carpinus betulus ‘Fastigiata’.
“Eindelijk géén Rosaceae”, roept hij. Een prima
boom, maar niet in smalle straatprofielen. Het
grootste probleem met deze boom ligt misschien wel in het feit dat veel ontwerpers maar
ook beheerders denken dat Fastigiata zuilvormig
betekent. Terwijl het letterlijk ‘met meerdere toppen naar bovengaand’ betekent en daar gaan
veel mensen de mist mee in. Als gevolg van deze
vergissing wordt daarom Fastigiata geplant waar
men eigenlijk een boom met in de naamgeving

‘Erectus of ‘Columna’ zou moeten planten. Een
echte zuilvorm dus. Carpinus betulus ’Fastigiata’
gaat met meerdere gesteltakken omhoog. Als
deze gesteltakken zwaarder worden, beginnen
deze te ‘ellebogen’, wordt de boom te breed
en past niet meer in het smallere straatprofiel.
Niet voor niets is Carpinus betulus ‘Fastigiata’ de
kandelaberkampioen, want dat laten de bomen
nog toe ook maar het is echt geen gezicht; Kijk
nou zelf!

Crataegus laevigata `Paul`s Scarlet’

Carpinus betulus ‘Fastigiata’

Jan de Vries
Directeur Boot & Co

• Malus ‘John Downie’
• Ulmus X hollandica ‘Groeneveld’
• Populus x canadensis ‘Robusta’

“Natuurlijk hebben we nu
iepen terug die goed resistent
zijn tegen iepziekte, maar
die mooie landschappelijke
bomen zijn we kwijt”

Net als Jan Mauritz kan Jan de Vries directeur van Boot & Co en sinds kort bestuurslid
van de beurscommissie van de Zundertse
boomkwekerbeurs Grootgroenplus wel tien
bomen en variëteiten opnoemen die op de
lijst ‘Toppers van Toen” genoemd zouden
kunnen worden.
Spontaan en met enige weemoed noemt De
Vries als eerste Malus ‘John Downie’. De Vries:
“De boom was aantal jaren geleden superpopulair. We konden hem niet aangesleept krijgen.
Logisch, omdat het prachtige sierappel is met
geweldige witte bloemen. ‘John Downie’ was
volgens de Vries niet alleen superpopulair, maar
ook supergevoelig voor roest en schurft en heeft
daardoor eigenlijk alle sierappels in diskrediet
gebracht. Volgens De Vries zijn er inmiddels hele
goede en ook ziekteresistente sierappels op de
markt , zoals bijvoorbeeld ‘Evereste’, maar de
markt durft er niet aan.

Malus ‘John Downie’

Ulmus X hollandica ‘Groeneveld’

Nummer twee op de lijst van Jan de Vries is
de Ulmus X hollandica ‘Groeneveld’, maar
hier zou net zo goed ‘Belgica’, ‘Commelin’ of
‘Plantyn’ kunnen staan. Met andere woorden,
de mooie grote landschappelijke iepen die het
Nederlandse landschap karakter hebben gegeven.
Jan de Vries: “Natuurlijk hebben we nu iepen
terug die goed resistent zijn tegen iepziekte,
maar die mooie landschappelijke bomen zijn
we kwijt.” Ook de derde boom van De vries is
een landschappelijke boom: Populus x canadensis ‘Robusta’. Dat de Vries deze op de lijst
plaatst, heeft met zijn frustratie als boomkweker
te maken. De Vries: “Wij merken dagelijks dat
ontwerpers deze zeer roestgevoelige populieren nog in bestekken plaatsen, terwijl er zoveel
goede roestresistente variëteiten op de markt zijn
die in vorm en houtopbrengst niks inboeten op
de oorspronkelijke robusta types, maar wel tot
in oktober groen blijven. Terwijl veel robusta’s
in augustus al vrijwel helemaal geel zijn. Goede
alternatieven zijn volgens De Vries ‘Ellert’, ‘Hees’
en ‘Koster’.

Populus x canadensis ‘Robusta’
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Achtergrond

Ruud Demuijnck
Boombeheerder Gemeente Ridderkerk

• Aesculus hippocastanum ‘Baumannii’
• Robinia pseudoaccacia ‘Bessoniana’
• Tilia x europaea

Ruud Demuijnck heeft al veel tientallen jaren
ervaring in het bomenvak als boombeheerder bij de gemeente Ridderkerk en vraagt
zich soms af wat hij nog wel kan planten.
“Nu weer is het kastanjebloedingsziekte,
dan weer platanen, linde kun je niet aanplanten door luis en ga zo maar door.
Als eerste variëteit plaatst Demuijnck Aesculus
hippocastanum ‘Baumannii’ op zijn lijst.
Demuijnck heeft net van de stichting Aesculaap
gehoord dat zijn gemeente de twijfelachtige eer
heeft dat zij de procentueel grootste aantasting
van kastanjebloedingsziekte kent. Maar liefst 93
procent van de Ridderkerkse bomen is aangetast
door deze ziekte. Niet alleen de gewone paardenkastanjes worden aangetast in Ridderkerk.
Eigenlijk staan alle Aesculus-soorten in Ridderkerk
op de hitlist van deze sluipende ziekte en worden
dus al jaren niet meer aangeplant. In bestrijding
van kastanjebloedingsziekte ziet Demuijnck weinig. Er zijn al verschillende partijen langsgeweest
met allerlei preparaten, maar Demuijnck gaat
alleen iets toepassen als er een gedegen wetenschappelijk bewijs onder ligt.

opdrukken van de bestrating. Ronduit een foute
keuze dus. Volgens Demuijnck is Robinia typisch
zo’n boom die prachtig is voor ontwerpers, maar
slecht is voor veel wijken en straten.
Ook de derde boom van Demuijnck is uit de
gratie door de overlast die hij bezorgt voor
bewoners. Tilia x europaea is in veel wijken en
straten in Ridderkerk aangeplant op het moment
dat luis nog goed te bestrijden was door injecteren met acefaat. Acefaat is een insecticide dat
werd gebruikt wordt in openbaar groen om de
naar beneden vallende plakkerige afscheiding van
bladluizen op geparkeerde auto's te voorkomen.
Volgens de officiële opgave viel dit acefaat na
twee maanden uit elkaar in onschuldige stoffen,
iets wat Demuijnck niet gelooft. Hij heeft zelf
ooit dode bijen opgestuurd naar een laborato-

rium voor onderzoek. Toen bleek dat deze hommels gestorven waren aan een residu van het
acefaat van het vorige jaar. Sinds enige jaren is
het gebruik van acefaat verboden en is daarmee
een goede bestrijding van luizenoverlast praktisch
onmogelijk.

Volgens Demuijnck is Robinia
typisch zo’n boom die
prachtig is voor ontwerpers,
maar slecht is voor veel
wijken en straten

De tweede soort op de ‘Toppers van Toen’-lijst
van Demuijnck zijn de verschillende Robiniasoorten die bomen van de eerste grootte vormen
zoals bijvoorbeeld Robinia pseudoaccacia
‘Bessoniana’. Deze bomen doen volgens het volgens Demuijnck misschien prima op een schrale
zandgrond, maar op de vette Ridderkerkse
rivierklei worden deze bomen te snel te groot.
Demuijnck: “In het verleden zijn dit soort bomen
nogal eens aangeplant in smalle straten en
woonerven, met de bekende problemen als

Aesculus hippocastanum ‘Baumannii’

Tilia x europaea
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Achtergrond

Pieter van Uden
Boombeheerder Gemeente
Sint-Michielgestel

• Pyrus calleryana ´Chanticleer`
• Prunus serrulata ´Kanzan’
• Fraxinus ornus

In de lijstjes die werden ingeleverd voor
onze ‘Toppers van Toen’ staat zoals gezegd
slechts een doublure:
Pyrus calleryana ´Chanticleer`. Net als Jan
Mauritz zet boombeheerder Piet van Uden van
de gemeente Sint-Michielsgestel deze boom op
een onbetwiste eerste plaats. Van Uden: “Wij
hebben enorm veel overlast van wortelopdruk en
wortelopslag van de wilde onderstam van deze
peer. Wij hebben zelfs een apart beheersplan
moeten schrijven om dit probleem onder controle te houden. Wij hebben daarbij al van alles
geprobeerd, afmaaien, afbranden. Maar eigenlijk
helpt niets. Het opslag blijft terugkomen. Ook bij
relatief jonge bomen van vijftien tot twintig jaar
met een stamomvang van 30-40 centimeter. SintMichielsgestel is nu bezig met een plan waarbij
de vijf resterende straten van de gemeente die
met deze peer beplant zijn worden gerenoveerd.
De bomen worden allemaal gekapt en er worden iets minder bomen teruggeplant, maar wel
in een grotere maatvoering en vooral betere
voorzieningen als het gaat om het plantgat en
het substraat. Van Uden: “We maken grote
plantgaten van ongeveer vier x vier meter die
helemaal tot onder het trottoir lopen. Bijna tot in
de voortuinen dus. Dit storten we helemaal vol
met bomenzand. Verder geven we de boom een
ruime boomspiegel van 1,5 x 1,5 meter.”
Een tweede boom die Uden liever kwijt dan rijk
is, is Prunus serrulata ‘Kanzan’. De gemeente
heeft nog een aantal straten met deze sierkers.
Deze bomen hebben in Sint-Michielsgestel veel
last van tondelzwam die de boom inkomt via
kleine wondjes aan de stam door maaien of

snoeien. Verder heeft deze kers volgens van Uden
nogal last van Takbloesemsterfte. Een ziekte die
de boom inkomt vlak na de bloei en waaraan een
boom ook echt dood kan gaan. Ook hier wil van
Uden het liefst voor de voet weg rooien.
De derde ‘Topper van Toen’, de Fraxinus ornus
is vooral het slachtoffer van slecht aanplanten.

Prunus serrulata ´Kanzan’

Volgens Van Uden kan de Fraxinus ornus of de
pluimes niet goed tegen aanplant in de verharding. Dat geldt voor deze specifieke es, maar ook
voor de andere essen, zoals Fraxinus excelsior. Als
Fraxinus ornus in de verharding wordt geplaatst
blijkt hij slecht te groeien en is deze vaak vroeg in
het seizoen al kaal.

Pyrus calleryana ´Chanticleer`

Jan Habets
Directeur Plant Publicity Holland

• Sorbus aria
• Crataegus persimillis ‘Splendens’
• Tilia pallida - cordata types

Als directeur van Plant Publiciteit Holland
heeft Jan Habets direct een aantal bomen
paraat die voorheen veelvuldig werden
geplant, maar vandaag de dag nauwelijks
nog worden weggezet als straatboom.
Habets betreurt het dat de Sorbus aria minder
vaak als straatboom wordt geplant. Deze boom
die onlangs nog zo mooi wit bloeide, is een
prachtige boom. “Het nadeel van deze boom is
dat hij slecht verankert, waardoor hij op den duur
scheef waait. Daarnaast is bacterievuur ook een
reden waarom hij minder wordt aangeplant als
straatboom”.
De volgende boom die Habets noemt is
Crataegus persimillis ‘Splendens’. Voor deze
boom, die gekenmerkt wordt door zijn donkerrode vruchten, geldt in principe hetzelfde als
voor de Sorbus aria. “Ook hij heeft problemen
met verankering. De eerste jaren, wanneer deze
boom is voorzien van een boompalen, is er niet
zo veel aan de hand, maar als de palen worden
verwijderd, zakt de boom scheef. En ook deze
boom is gevoelig voor bacterievuur.”
Als laatste noemt Habets de Tilia pallida en
- cordata-types. “Deze bomen worden vandaag de dag minder aangeplant als straatboom,
vanwege de honingdauw en roetdauwzwam.
Maar deze bomen zijn uiteraard wel geschikt als
park- of plantsoenboom. Hier geldt immers het

Sorbus aria

principe ‘de juiste boom op de juiste plek’.

Tilia cordata

www.boomzorg.nl

33

