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Boomsoorten in Nederland:
hun geschiedenis en gebruik
Bert Maes

BorueN DIE opvALLEN, BoMEN MET NÀMEN
Hct is niet de mooie, volgens de rcgels dcr kunst gcplantc cn opgesnocidc boom
de aandacht trekt, en waar menscn ovcr praten. Hct zijn dc oude, schcvc cn
holle bomen die een verhaal vertellen. In dc stad Utrccht staan volgens ccn rcccnt
onde rzoek naar schatting ruim róo.ooo bomcr-r, waarvan cr zo'n zooo bccldbcpalcnd en rooo monumentaal genoemd kunnen worden. Toch zijn er in dic zelfdc
stld slechts z bomen die bijna iedereen kcnt: ecr.r omscvallcn holle trornpctboom
.rln de Biltstraat en een witte moerbei waarvan de stam ovcr dc werf van dc
t)udegracht ligt. Vooral dc moerbei prijkt nogal eens op sfeerplaatjcs van dc
Urrecht-promotion brochures. Door graafwerkzaamhcdcn zijn er ooit wortcls
i.cschadigd, zodat dc boom is gaan hellen. Trompetbomen, dic aÍkomstig zijn
'-:it de Verenigde Staten, wortelen erg oppervlakkig en gaan gemakkeh3k schccf
irocien. Als ze niet in de weg staan, blijven ze gcwoon doorgrocictr en -bloeien.
Ecrtijds stonden er aan de Maliebaan in Utrecht, in de Haarlcmmerhout en op
hct landgoed Elswout in Kennemerland zogenaamde 'wonderbomen'. Dat warcrr alle wat grillige en door de afwijkende vorm opmcrkelijke bomcn. Dír zijn
de bomen waar de schilders met hun ezels en schetsboeken voor gaan zitten! Dít
zijn de bomen die alleen al door hun verschijningsvorm een verhaal vcrtcllen.
Het zijn ook de bomen waar vleermuizen en vogels een rustplaats oínestgelegenheid vinden, waar ecn bos- of steenuil in een holte broedt. Allcrlci ongcwervelde dieren als kevers, wantsen en pissebedden vinden hier ondcrdak. Arnfibieën en reptielen kunnen er overwinteren cn alsjc gcluk hcbt hoorjc ccn paar
vroedmeesterpadjes in de voet van een holle boom wat doet denkcn aan klingeIcnde klokjes. Dat geluid werd vroeger zonder mecr in vcrband gebracht mr'-t dc
.ranwezigheid van elfics.
Natuurlijk zijn de vele dorps- en stadsbomen langs straten cn lancn, op
pleinen, meestal keurig in het gelid, onmisbaar voor de sfccr ct.t dc lccfbaarhcid.
Zonder al die plantsoenbomen zou ons land er heel wat saaier en mindcr
;rantrekkelijk uitzien. Maar een spook, heks of heilige huist in ccI.r oudc, licfst
knoestige holle boom. Maria's verschijnen alleen in opvallende bomcn op een
markante plaats op het dorpsplein of een splitsing van wegen. Bclangrijkc
personen en gebeurtenissen wordcn mct bomen in verband gcbracht. Ze ncmen
qeen genoegen met een pas geplante bonestaak. Liefst 'duizelrdjarige' bomen,
die ten minste zoo jaar moeten zijn om aanspraak te maken op zo'n titel. Zulke
nrarkante bomen zijn de kozakkenlinde bij Diepenveen aan de IJsseldrjk, de
kozakkeneiken van Delden, de kroezeboom van Ruurlo, de Lodcwijkslinde bij
hct kasteel van Vorden, de Marialindc van Oisterwrlk, dc hciligc cik tc Oostcrhout bij Den Hout en de zogenaamde tiendeik bij Barncveld waar de tiordc
korenschoof voor de landeigenaar opzij wcrd gczct. Karcl de Grotc cn Napoleon
hcbben persoonlijk zoveel bomen gcplant dat het verbazingwekkend is dat zc
noq aan veldslagen en besturen zijn toegckomcr-r.
De betrouwbaarheid van de mythe is op zich nict zo bclangrijk, ofschoon cr
r-rijwel altijd wel een gebeurtenis aan ten grondslag ligt. En al gcbeuren er nu
Scen wonderen meer, dat is nog geen bcwijs dat ze vrocgcr niet voorkwamcu.
Son.rmige verhalen zijn gemakkclijk te ontmaskeren. Dc Marialcgcnde van dc
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\\'arrige bcuk, staat aan de rarrd varl een bos b5 Bladcl. Vooral in dc avondschcrncr en 's nachts zict dc beuk er griezelig uit, en uit dc ovcrlcvcringcn stanlt ccrl
vcrhaal complcct mct hekserl, z\À,arte katten en lijkcn.
Griezelverhalen zijn ook tc vir.rdcn bij galgcplaatscrl, waar sorns ook ccn
opvallendc boom br.; staat met cen rlie! rnis te verstanc functie. Galgcbon-rcn
kennen we nu nog b1 de galgeberg in Amersfoort. Ecns sticrf daar onmiddcllijk
de boom zelf toen een onschuldige werd gehangcn. Ook dc oudc linde tc
Sambcek wordt verondersteld eerl galgeboom en gcrcchtsboonl tc zijn. Sonrs

zijn bcide functies gescheiden.
Ecn recent wonder is geschied bij de beroemde Dillcnburglindc. Deze or.rde
linde staat bij het ouderllk huis van Willcm var.r Oranjc, cn dit u'as dc plaats waar
de krijgsstrategieën irr die heldhaftige dagcn tegcn de Spaansc overhcerscrs
u'erden uitgedacht. Van dczc boom zijn stekkcrl gcnor)rcn cn in Ncdcrland
gcplant bij de Prinsenhof in Delft cr.r in Prinscr.rbcek. Tot icdcrs vcrbazing blijken
l.ret twec verschillende lindesoortcn te zijn! Ook blijkcn Wilhelnrinabornen wel
cerls vervangen te worden, zodat het herdenkingsbord mct planttijd nict r.nccr in
overeenstemming is met werkelijkheid.
De hardnckkighcid van legendcn cr.r uitzondcrl5k hogc lccftijdsschattinecn
hebben vaak wel ccn vcrklaring. In vccl gcvallcn was er irnrncrs een oudcrc
voor€langcr. Naast de centrale dorpslindc of cik stond altijd ecn rescrveboom dic
dc oude boom na een storm kon opvolgen. Zo stondcn op dc Brabantse
clorpsplcinen van Oirschot, Oisterwijk, Tilbr.rrg cn Goirlc in dc vccrticr.rdc ccuw
al lindcbomcn. Vanwege werkzaamhcdcn in vcrband nret plantcn, snocicn of
het timmcren van een eikehouten bank eronrhccn zijn er naLlwkcurigc rckcnir-rgen in de archieven bewaard geblcvcn. In dc volksmond zijn de latcrc vcrvarlgcrs
toch de oude gebleven.
De centrale dorpsboom spcelde altijd een zeer belangrijke rol. Er r,",crd rccht
onder gesproken, hct was dc plaats var-r de vierschaar. Ook kloosters cn immunitciten, zoals in dc stad Utrechtrhaddcn tot in dc latc Middclccurn,cn ccn scrcchtslinde op hun tcrrcincn. Dc bcstuurdcrcr.r vcrgaderdcn bij mooi wcer onder dc
dorpsboom, dic vaak als ccn parasol in cen of mecr etagcs gcschoren warcn. Het
u'as de plaats van dc markt. In Oirschot was cr zclfs ondcrschcid in dc Booterlinrlc. de Vleeschlinde, de Paalenlindc en dc Grootc linde. Op de stam wcrden de
bclangrijke berichten opgeprikt. Nog steeds wordt iedereen via dc boom op dc
hoogte gesteld van hct laatstc circus, de vlooienmarkt, de bradcrie en dc wiclertvcdstrijd. Bekende oude 'aanplakbomen' zijn dc oudc linde van Ovcrberg bij
Ar.nerongen en de dorpslindc van Heller.rdoorn.

Etagelinde. Hilvarenbeek.
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De in etages gesnoeide linde heeft in het oostelijke en zuidelijke deel van ons
land een lange traditie. Thans vinden we alleen in Brabant nog enkele oude
exemplaren en langs de Overijsselse IJssel en in Drenthe ook een enkel jonger
exemplaar. Ze stonden vroeger echter op veel meer plaatsen onder andere in
Kampen en Groenlo. In Leiden bij de Burcht is enige jaren geleden een jonge
etagelinde geplant. De etagelindes werden in drie, soms zelfs meerdere, lagen
geschoren, waarbij de onderste door een kring van palen en dwarsbalken werd
gestut. De etages symboliseren God, de geestelijkheid en de wereld, dan wel
hemel, aarde en onderwereld. In Swalmen in Limburg werd op de eerste etage
op bepaalde feestdagen een plankier bevestigd, zodat er in de boom, naast de
muzikanren, door dejeugd gedanst kon worden. Ook in Duitsland zijn dergelijke danslindes bekend en wordt deze traditie hier en daar nog wel in ere gehouden.

In het sociale leven spelen bomen op allerlei manieren een ro1. De Voorhout in
Den Haag met de vele lindebomen ten gerieve van de ontluikende lieftles werd
door Huijgens al in de zeventiende eeuw uitvoerig bezongen. [/e kennen de
trouwlaantjes, liefst in de vorm van gesnoeide berceau's. Mooie voorbeelden
zijn er in Oisterwijk en Prinsenbeek. In een iets verder stadium van het huwelijksleven zijn de kindertjesbomen erg gewild. Het is een variant op de boerenkool en de ooievaar. Het oudste bekende voorbeeld is die van de Laan van
Chartreuse in (Jtrecht op een voormalig kloosterterrein. In de vroege negentiende eeuw z t deze boom, vooral bij mooi weer, als het nabije caféterras druk met
bezoekers was, vol met kindertjes die dan riepen: 'Pluk mijn, pluk mijn - rk zal
alle dagen zoetzljÍl . Een belofte die later onmogelijk waar gemaakt kon worden,
-rr. àr., was het te laat. De ljtrechtse kindertjesboom is rond r85o door een
bliksem getroffen en verder omgehaald. Door een toeval is er in het Rijksherbarium in Leiden een takje met bladeren bewaard gebleven zodat we weten dat het
een zomerlinde betrof. Om in aanmerking te komen voor kindertjesboom is de
soort niet van belang. Liefst een wat grillige en vooral holle stam is een voorwaarde. Zeer bekend was de kindertjesboom van Kraantje Lek in Bloemendaal,
een veldiep, die enige jaren geleden aan de iepeziekte is bezweken. Door de
eigenaar van het restaurant ter plaatse werd het einde van deze iep zo betreurd dat
hij de stam liet conserveren zodat die nog steeds ter plekke te zien is. Van deze iep
bestonden ansichtkaarten waar een boorling in luiers verlangend zijn nieuwe
ouders zat af te wachten. Al ruim honderd jaar geleden wordt de holle iep
vermeld door Frederik van Eeden, en wijdt Nicolaas Beets er een gedicht aan.
Een nog bestaande kindertjesboom staat in WaPenveld, gemeente Heerde. Het is
een scheve, geheel holle lindeboom op een wegsplitsing.
ook voor genezing van allerhande ziekten. bieden bomen uitkomsten. In
koortsbomen worden naalden gestoken of stukjes kleding gehangen. In Grave
aan de Maas stond eertijds ook zo'n koortsboom. In het plaatsje Yde staan de
'breukebomen'. Breukleiders werden van hun pijnen verlost door drie spijkers
in de boom te slaan. Dit gebeurde voor het laatst in r93o. Een nog functionerende koortseik staat bij de kapelruïne van het vroegere Benedictijnenklooster te
Overasselt. Door een kledinglapje in de boom te hangen zal de ziekte snel
genezen.

Dan zijn daar de herdenkingsbomen zowel in de privésfeer als in het kader van
een nationaal gebeuren rond het koningshuis en bevrijdingsfeesten. De geboorte
van een kind ofeen z5-jarige bruiloft kan een goede reden zijn voor het planten
van een boom. Een oude gewoonte is om de placenta na de geboorte van een
kind te begraven onder een boom, liefst bij een linde. De linde is immers de
boom van de vruchtbaarheid en de liefde. Rond het koningshuis spannen de
'WilhelminaenJulianabomen de kroon. Het is een aardige gelegenheid om iets
over de diktegroei van bomen te weten te komen, omdat er meestal een smeedijzeren hekwerk met jaartal omheen staat. Vaak wordt weer de linde gebruikt,
maar ook de eik en beuk behoren tot de mogelijkheden. In (Jtrecht is zelfs een

Linde.
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Monumentale bomen ín Nederland

treurwilg als Emmaboom uitverkoren cn in Kerkrade in Limburg is tcr gclegenhcid huwelijk van PrinsesJuliana cn Prir.rs Bernhard ccn Amcrikaansc cik op het
Oranjeplein geplant.
Ook minder gebruikelijke en bckendc hcrdcnkingen zijn aangegrepcn. Zo is
de Florisboom in Muiderberg een paardckastanjc als dc opvolgcr van vcle
voorgangers, geplant als herinnering aan de moord op graaf Floris V in rz9ó. In
Udcn herinnert een lindcboom aan iemand die in r8ó8 verdronk in een put. In
Borsele is op r89r een bcuk geplant ter nagedachtenis aan een van dc heren van
het geslacht van Eversdijk. Op hct landgoed Stoutenburg in Leusdcn staarl twee
qigantische eiken die de naam Adam en Eva dragen en die volgcns de overlevering geplant zijn ter nagedachtenis aan de eigcnaar, de staatsman Johan van
Oldenbarneveld. En zo zijn er nog vele anderen.
Bomen kunnen ook verbonden zijn met toevallige gebcurtenissen die in het
gcheugen gegrift werden. Vooral de Tweede Wereldoorlog hceft talrijkc sporcn
in de bomen nagelaten. Veel mensen weten nog bomcn mct granaatschcrven in
..lc stam aan te wijzen. In Schcrpenzeel staat ecn van de uitkijkbomen waarbij in
..lc stammen haken werden bevestigd in r939 met dc mobilisatie. Dc sporcn
.-llarvan zijn nog te zien. Te Leusden passeerden talloze gevangcncn de oude
*rensbeuk, die vlak bij het concentratiekamp stond. Prettigcrc hcrinneringen
zijn verbonden aan de eik b1 het voormalig slot'de Hertekop' in Amersfoort.
Her was de startplaats van de nationale kampioenschappen wielrenne n in t 893.
De eiken Adam en Eva, Leusden.
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br.y uitstek geschikt als een baken en merkteken in het landschap.
Iedere boer markeerde de grens van eell perceel, het begin van een pad en de
plaats van een waterloop met een boom of bomenrij.
Bekend zijn de bakenbomen in het rivierenland, de dtjklindes die aangeven dat

Bomen zrjn

er een weggetje vanaf de dijk het land inloopt. De Kopse boom, een grote
populier, was een baken voor de schippers en volgens zeggen kon de boom het
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Populier als bakenboom langs de Maas bij
Nederhemert.

kruiend ijs breken. Bekende oude dSklindes staan te Heteren, Tull en 't Waal en
Brakel. Opmerkelijk zijn de tientallen dijklindes in Zuid-Beveland. Een hoge es
of populier geeft de plaats aan van een veer, zoals bij Heerewaarden aan de Waal.
Hier en daar ztjn er grensbomen bewaard gebleven. Al van ouds werden
bomen geplant om een grens te markeren. Grensgeschillen werden brj zulke
bomen besproken of uitgevochten. Een boom kan ook moeilijker verplaatst
worden dan bij voorbeeld een kei. Vooral eigendomsgrenzenzijn altijd zaken die
de gemoederen sterk bezig houden. Grensbomen zijn bij voorbeeld een bruine
beuk te Maarssen, een zeer dikke linde te Paterswolde onder Eelde, een eik te
Hummelo en Keppel en een eik te Diepenheim. In Enschede staat de Markelinde
op het landgoed 't Wagelen, op het punt waar vier Marken samenkomen. In
dezelfde gemeente in de Hortslindlaan staat een linde die als een soort meetpunt
precies tussen Zwolle en Miinster in staat. Op de grens van de provincies
Gelderland en utrecht staat te Nijkerk een dikke knoteik. Het halfuurboompje
bij Scherpenzeel is een eik die aangeeft dat de wandelaar nog een halfuur te gàan
heeft tot de dorpskom.
Sommige bomen krijgen een naam omdat ze er wat gek en opvallend uitzien.
Twee oude meerstammige eiken in Rheden onder Velp worden Philémon en
Baucis genoemd omdat ze enigszins aan elkaar vergroeid zitten. De Romeinse
schrijver Ovidius verhaalt overigens van een eik en een linde met die namen, op
de Phrygische hoogvlakte. Het aantal stammen levert soms een troetelnaam oP:
de twaalf apostelenboom (een linde) in Swalmen bij het kasteel Hillenraedt, de
twaalf apostelenboom te Barneveld onder Voorthuizen (een beuk) en de zeven
provinciënboom, een linde, op het landgoed Hilverbeek in 's Graveland. De
scheve en grillige eiken langs een beek te WolÍheze worden de Wodanseiken
genoemd. De vier markante lindebomen op een heuvel op de Kopse Hof bij
Nijmegen heten de Koningslinden. Twee ervan werden in r99o 'per vergissing'
door archeologen omgezaagd in verband met een opgraving!
En dan: welke boom is de dikste, de hoogste, de oudste van het land? Welke is
de dikste van die en die soort? De dikste van de provincie of van mijn gemeente?
Dat zijn de belangrijkste vragen! Door de uitvoerige inventarisatie van de
Bomenstichting zíjn er op al die vragen antwoorden te geven. De dikste boom
van het land is de tamme kastanje van het Gelderse Beek. Die heeft een omtrek
van 85o cm. De oudste is de linde van Sambeek, die 78o cm in omtrek en 8oo à
Iooojaar oud is. De hoogste bomen zijn enkele douglassen op het Loo van ca. 5o
meter!

Toch is het niet zo simpel als het lijkt. In de eerste plaats is nog steeds niet ieder
plekje in Nederland bekeken. Het meten of schatten van de dikte van een boom
kan nog wel eens behoorlijk verschillen met de werkelijkheid. Wie extra goed
zoekt vindt misschien nog wel een dikke boom die door de Bomenstichting is
vergeten. Vooral op de vele landgoederen, in parken en vergeten plekken achter
in het bos kan nog wel eens een interessante boom staan.
Een beuk van ca. Ioo jaar heeft al gauw een omtrek van 3 à 4 meter. Op arme
grond en in bosverband is een beuk van 2 meter omtrek misschien wel z5o jaar
oud. Niet eens zulke dikke beukjes in een boerenhaag kunnen ook veel ouder zijn
dan je zou verwachten, soms wel roo of zoo jaar. Taxus en hulst groeien heel
langzaam. Vooral een taxus kan op die manier heel oud worden. Toch valt in een
goed bemeste tuin of een park de leeftijd nog wel eens tegen' Het echte bewijs
van de leeftijd is te zien als de boom omgezaagd wordt. Ook na een ÍIinke storm
kan de waarheid aan het licht komen. Een linde van 4 meter stamomvang in
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Terheijden bij Breda geschat op ioo jaar, bleek - na geveld te zljn- in werkelijkhcid nog geen 2oo jaar oud. De linde van Sambeek zal in werkelijkheid niet veel
ouder zijn dan 35o à 4oo jaar.

ONzs

TNHEEMSE BoMEN

De groue den, wilde appel en wílde peer uitgestoruen!

In ons land staat waarschijnlijk nog één inheems exemplaar van de grove
den: de'duizendjarige den'van WolÍheze. Dat deze boom ook een oorsPron-

kelijke afstammeling is van Nederlands erfehjk plantmateriaal is niet eens
echt zeker. Deze constatering zal verbazing wekken, want heel Nederland
staat vol met dennebomen. Het is een van de meest algemene boomsoorten
die we hebben. In ieder geval behoort de grove den (Pinus syluestrís) tot onze
eigen flora, al werd er tot voor kort wel aan getwijfeld. Aan fossiel stuifmeel
in de bodem is vastgesteld dat de den als een dwergvorm in hoogveen en
stuifzand voorkwam. Ook uit oude plaatsnamen waarin het woord den
voorkomt, de zogenaamde boomtoponymen, bhjkt de oorspronkelijkheid
van de den, zoals Fochtelo in Friesland en Kinholt in Drenthe. Ook nagelaten
archiefstukken geven soms informatie. In het Markeboek van Verssen in
Overijssel uit r533 staat de bepaling '...dat niemandt Dannenholt (: 4.rrr.bomen) houwen sall dat op den Sande stiet...'. Al vóór de jaartelling was de
grove den niet algemeen meer. Het hoogtepunt van de grove den moeten we
zoeken in de periode na de laatste ijstijd. Na de eerste bebossing met berken
kwamen geleidelijk - toen de temperatuur ging stijgen - de dennen. Met de
zogenaamde Atlanticumperiode, ce. iooo jaar voor de jaartelling, kwamen
de looÍbossen op met onder andere eik, iep, linde, es, hazelaar en els, en ging
de den achteruit.
Praktisch alle dennebomen in ons land blijken aÍkomstig te zijn van
geïmporteerd materiaal. De eerste import begon in I5r4. Bekend is dat in
Neurenberg in Duitsland het grovedennebos voor het eerst door bezaaiing
tot stand kwam in r 3ó8. Deze kunst was maar bij enkelen bekend en er bleef
nog lang patent op bestaan. De eerste aangevoerde dennen in ons land
rverden aangeplant in het Mastbos bij Breda. De import is daarna verder
toegenomen, vooral in de achttiende en negentiende eeuw. Intussen werd

ook hier de kunst van zaadbewaring en zaadkieming bekend. In speciale
gebouwtjes, zogenaamde zaadeesten, werden de zaden verwarmd en bervaard. Dat was vooral het werk van de voormannen van het Staatsbosbeheer. Tot ver in de twintigste eeuw was er veel vr^eg naar grenehout, zoals
het dennehout in de handel genoemd wordt, met name voor de Nederlandse
cn Belgische mijnbouw. Vanwege de gemakkelijke en snelle groei ook op
arme bodems is het niet toevallig dat deze boomsoort zo'n vlucht heeft
qenomen in de bosbouw.
Onze eigen inheemse dennebomen werden intussen steeds verder terugqedrongen. Ze verdwenen ten slotte van het toneel met de veenafgravingen
!'n ontginning van de 'woeste gronden'.
De buitenlandse grove dennen zijn vooral aangeplant op de arme zandqronden, op plaatsen waar de heide of de eiken-berkenbossen thuis horen.
Schilderachtig zljn de meestal grillig gevormde vliegdennen in stuifzandgebieden en heidevelden. Op enkele plaatsen zijn nog monumentale dennen
ecspaard uit de achttiende en de eerste helft van negentiende eeuw. Voorbc-elden daarvan zljn te zien bij Amerongen op de Amerongse Berg en op de
Velurve brj Rheden. Ze kunnen hier tot ca. 3o meter hoog worden.
In de bebouwde omgeving zijn oude exemplaren van de grove den een
zeldzaamheid. Bij de landehjke inventarisatie van de Bomenstichting zullen
\\'e ze nauwelijks aantreffen. In de grotere parken uit de negentiende en begin
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twintigste eeuw is meer gebruik gemaakt van de zwarte den (Pinus nigra). In
groepen geplant, bij voorbeeld langs waterpartijen, kunnen ze een markante

indruk maken.
Twee andere inheemse boomsoorten die vermoedehjk zijn uitgestorven zijn de
wilde appei en de wilde peer. Appel- en perebomen die we een enkele keer in de
bossen of uiterwaarden van de rivieren aantrefíen zijn verwilderde exemplaren
van de gekweekte soorten. Ze kunnen opgegroeid zrjn van een weggegooid
klokhuis. Misschien zljn er in de Achterhoek, Twente of op de Veluwe nog
fruitbomen die als kruisingen met de oorspronkelijke soorten zijn op te vatten.
Op het ogenblik is de ontwikkeling van het laagstamfruit zover gegaan dat
ook een aantal oude hoogstamfruitrassen dreigt te verdwijnen.
Vooral de peer is een boom die zeer oud kan worden. Oude exemplaren van
I5o-25o jaar komen hier en daar voor. Omdat ze heel langzaam groeien hoeven
ze niet eens zo dik te zijn. Opmerkeh.lk zijn de peren die als leivorm tegen
boerderijgevels of slangemuren van landgoederen groeien. Ook die kunnen
behoorlijk oud worden.

EEN ovrnzrcHT EN ENKELE vooRBEELDEN

In totaal zijn er zo'n 35 inheemse boomsoorten in ons land. Het verschil met
grotere struiksoorten is niet altijd aan te geven. Struiken als wegedoorn, meidoorn of sleedoorn kunnen wel eens uitgroeien tot forse bomen van meer dan ro
meter. In feite is Nederland van nature arm aan boomsoorten en dat geldt
eigenhjk voor heel Europa. De gematigde zone van het noordelijk halfrond van
Amerika en Azië is veel rijker aan boomsoorten. Vermoed wordt dat dit te
maken heeft met de hervestiging van bomen na de ijstijden. Door de Alpen, die
een barrière vormen tussen Zuid- en Noord-Europa, is deze remigratie kennelijk niet geheel vlekkeloos verlopen en zijn er soorten verloren gegaan.
Van de 35 boomsoorten zijn er zoals gezegd 'in het wild'3 waarschijnlijk
verdwenen, I 6 soorten zeldzaam tot zeer zeldzaam, 3 soorte n v rij zeldzaam en I o
soorten nog vrij algemeen; maar ook hierbij zijn er die op veel plaatsen verdwenen zijn.

uitgestoruen:

grove den

urij zeldzaam:

zeldzaam of zeer zeldzaam;

gewone esdoorn
steel- of fladderiep
ruwe iep of bergiep
gladde iep of veldiep
grauwe abeel

laurierwilg
kraakwilg

algemeen:

beuk
zomereik
gewone es
vogelkers
zwarte els

schietwilg (knotwilg)

zwarte populier

grauwe wilg
zachte berk
ruwe berk

witte

wilde lijsterbes

taxus
els

wintereik
zomerlinde of grootbladige linde
winterlinde of kleinbladige linde
spaanse aak of veldesdoorn
haagbeuk
jeneverbes
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zoete kers

ratelpopulier of esp
hulst

wilde appel
wilde peer
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Dat bepaalde, nu zeldzame, boomsoorten in ons land thuis horetr wetcn wc
onder andere uit het onderzock naar het voorkomcn van fossiel stuifmccl in de
bodcm. Daaruit is gcbleken dat verschillende boomsoorten zoals de lindc cn dc
taxus een vcel groter verspreidingsgcbicd hebben gehad dan uu. Wc kunncn dit
ook nagaan aan de hand van plaatsnamen waarin bomcn voorkomen. Zo heeft
Boekelo dc beuk in de gemeentenaam, Linr.re is linde, IJhorst is afgelcid van de ijf
of taxus, Hulshorst van de hulst en het ecrder genoemde Fochtclo van de der-r.
Enkele soorten zijr-r van nature nict algcmeen in ons land, omdat hun oorspronkelijke versprcidingsgebied niet vcrder reikt dan oosteliik Ncdcrland cn
Zuid-Limburg. Nederland is ook typisch ccn overgangsgebied van het hcuvelachtige bergland van Midden-Europa cn het lagere estuariumgebied van Maas,
Rijn en Schelde.
Een aantal boomsoorten die ooit in Nedcrland vrij algemecn warcn, trcffcn
\\'e thans alleen nog aan als relictcn in houtwallcn en boercnbosjcs, vooral in de
oostelijke helft van het land. Een voorbeeld daarvan is de linde. Hoc algemecn dc
Iinde ook is als snoeiboom voor de boerderij, als laanboom of als centrale boom
op het dorpsplein, de inheemse linde is allecn nog mct cen lantaarntjc te vinden.
Er zijn twee soorten: de zomerlinde en de wintcrlir.rdc. Voor de bosbouw leverdc
de linde te weinig op zodat deze boom uit de bossen verdwccn. Voor natuurbos
is de linde wel een nuttigc boom orndat er vcel diersoorten in kutrncn huizen. Hct
blad verteert gemakkelijk op de bodem, zodat er in lindebosscn allcrlei soorten
kruiden groeien. Ir.r Brabant en Zuid-Limburg staan enkele zecr oudc zomcrlindcn als dorpsboom, als laanboom of als bakenboom op ecn wcgsplitsing voorzicn van een kruisbeeld. Op die rnanicr is er toevallig inhecms genetisch materiaal bewaard gcbleven. Men zal immers 3oo jaar geledcn geen lindebomen
gekocht hebben als ze zo uit het bos te halen waren. De dikstc (zomer)linde van
Europa staat net even over de grens var-r Groningen bij Bourtange. Een boom
\-an maar liefst I7 meter stamomtrekl Die behoorde vroeger bij het kastecl van
Heede. De winterlinde komt vooral op het stuwwalgebicd van Twer.rte bij
Oldenzaal in het wild voor. Grote monumentale exemplaren zijn schaars. Voorbcelden staan er bij het klooster van Ter Apel en in TweI.rte onder de Lutte.
De taxus is ook zo'n relictboorn cn is vooral verdwenen vanwege de giftigheid
voor het vee en de geringe marktwaarde van het hout. In dc binnenduinrar.rd
komt hij veel voor en verjongt hl.y zich gemakkclijk, maar is daar nict inheems.
\-anuit landgoederen en tuinen kunncn bessen uitzaaien, via vogels. Wilde taxus
konrt voor in de bossen van Twente en de Achterhoek.
De ruwe iep en de gladde iep zijn plaatselijk in de bossen en houtwallen nog
ivcl re zien, al zijn grote exemplaren zeldzaam geworden vanwegc de iepeziekte.
l)c iepeziekte is overigens volstrekt niet bedreigcnd voor de iepcsoorten, omdat
:r vanuit de stamvoet direct weer takkcn opslaan. Voor de monumentale bomen
r. tlc iepeziekte echter zeer dramatisch. Toch staan er hicr en daar in ons land nog
:rccds markante iepen uit de achttiende en de eerste helft van de negentiende
..'r.ru'. al neemt het aantal jaarlijks af.
C)ok de eik levert als inheemse boom de nodige verrassingen op. Wat weinig
rckend is, is dat er twee soorten zijn: de zomereik cn de wintercik. Dc wintcreik
i'!rnrt het minst voor van de twee en is in ons land zeer schaars. Op dc Vcluwe
:rtn cnkele oude bosplaatsen, zoals hct Speulder- cn Sprieldcrbos, waar exempla:r'n \-an 2oo tot z50 jaaÍ geen zeldzaamheid zr.1n. Tcn dele Saat het om uitgelopen
:.lkhout, meest gemengd met beuken, waarbij dc stammen kronkclig van vorm
:'.ur. Dergelijke bossen leveren een feeirrieke en wat geheimzinnige sfeer op. Er
:..rn1cn zeldzame mossen en korstmossen voor, al is er door luchtverontreini-::,tg r-eel verdwenen.
t)p de Veluwe groeien de wintereiker.r heel langzaam, zodat oude bomen nog
. ::: zo dik hoeven te zijn. Langs de weg Nieuw Millingen-Apeldoorn br.; Hoog
\ rrcn staan enkele zeer hoge en monumentale exemplaren van zo'n 25o jaar
..-l Waarschijnlijk heeft de mens er toe bijgedragen dat de zomer. r. 'rcvoordeeld werd, ook op groeiplaatsen die typisch voor de wintcreik zijn.
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I)e zornercik hccft cchtcr vaker. nrecr crl grotcrc cikcls. Dc cikcls van dc
wintereik zijn bovcndien mocilijkcr te bcwarcn. Vccl u,intcreikbosscn zijn in dc
rlcgenticndc cn twitrtigste ecuw olltqczct in qrovc dcnncrrbosscn.
I)e zomcrcik is vccl algerncrler, nraar toch korlcn dc rnccstc bonrcn uit hct
buitenland. In oudc houtwalgcbicdcn cn op oudc bosplaatscn konrt dc irrhccrnsc
zomercik nog wcl voor. In dc duincn cn aan dc randcn van stuilzandgcbicdcn
zoals bij Mcijendcl, Elspcct cn dc Loonsc crr l)runensc duincn korncn ovcrstovcn
zomercikrclictcn voor. Hct zijn dan vcclal uitgclopcrr hakhoutstobbcn. Sorns
loop jc dan als hct rvarc tussen dc kruincn varr dc bonrcn terwijl dc eigcnlijkc
stam in de bodcnr verdrvcnen is.
In hct kiclzog van dc zomcrcik nrocten rvc dc be uk rlocnlcn. Aanvankclijk is in
dc bosbouu' dc cik stcrk bcvoordccld tcn opzicl.rte van dc beuk. Door dc vcel
stcrkcrc natuurlijkc vcrjonging van dc bcr.rk is dezc op dcn duur in her voordccl
cn verdringt dc cik. Onrdat dc cik zckcr dric kccr zo oud kan wordcn :rls dc bcuk
kan zo'n proccs lang, sonrs ccllwcn. durcrr. Ook dc bcuk is vccl ingcvocrd, nraar
wc kutrtren aanncnrcrl dat cr nog vccl inhccrns rnatcriaal n-roct zijn. Jongc bcukjes
cn bcukczadcn kunncn zo qcrnakkclijk gcoogst wordcn dat aanplant van
streekcisen nratcriaal voor dc hand ligt.
In dc vochtigerc bosscn trcffen \\'c viln oorspronq rvccr andcrc bor-ncn aan
zoals dc haagber.rk, dc zoete kcrs cn de qcwonc cs.
Dc haagbcuk is ccn bclansrijkc boonr van dc rijkcrc vochtiec loofbosscn. Hij
groeit daar valt naturc onder andcrc sanlcn nrct dc zorncrcik, dc '*'intcrlindc cn
dc hazclaar. I)c haaebcuk bcrcikt in ons land dc noord-rvestqrcns. l)c nrooistc
haagbcukbosscn komcn vooral voor in Zuid-Limburll cn in dc bcckdalcr) varl
oostelijk Ncdcrland. Ecn van dc nrccst rvondcrlijkc boonrvornrcn is dc scknottc
haagbcuk. Orrr dc booru tcgcn vccvraat tc bcsc]rcrrncn wordt hrl op z of 3 nrctcr
hoopltc afgezct en gcsr-rocid. Op dcn duur or.rtstaan zo grilligc boomvornrcn, dic
in de avondschcmcr mccr wcg hcbbcn vall ccn vcrgadcring spokcn. Inclrukwckkcndc oudc knotl-raagbcuken staan in hct bos vln Bcntheinl, cvcn ovcr dc grcns
bij Oldcnzaal, of nog icts vcrdcr irr dc ocrbosscn van Ncucnburq cn Hasbruch.
Maar ook irr ons land, vooral dus in Zuid-Lirnburg, kortrcn zc op cle pcrccclschcidingcn wcl voor.
Tot voor kort rverd no€i gctwijÍ:cld aan dc oorpronkclijkhcid van de zocrc
kcrs, r-rraar in Oost-Ncdcrland cn Zuid-Linrburs hoort hij zckcr thuis. Vanwcec
hct uitsrckorde nrcubclhout komt dc zoctc kcrs in clc bosbouu,' r,u'at rnccr in dc
belangstclling.
De gcrvonc cs is in hct hclc land ccn algcnrcnc boor-rrsoort, rnaar korlt hct
Incest voor langs dc rivicren cr1 irl dc bcckdalcrr. Zc kunncn uitgrocicn tot grotc
nlonullrcntalc borncn nlet brcdc kruincn. Op landgocdcrcn, parkbosscll cr)
parken komcn wc dic rvcl tcgcn. Dc cs wordt ook als hakhout gctceld zoals op dc
komklci van de Kromrne Rijn en Lansbrockcrwctcrins in Zuidoost Urrcchr.
Grilligc hakhoutstobbcn varl rnccr dan I-so jaar konrcn daar u,cl voor. Zc zijn
vaak bcqrocid mct allcrlci bijzondcrc nlosscn cn paddcstoclen.
In hct rivicrengcbicd hoort ook dc zrvartc populicr, nict tc verwarrcn nrct dc
Canadapopulicr. Dc zwartc populicr bchoort tot dc zcldzamc boornsoortcn in
ons land, en krvanr vrocqcr vecl voor op dc zand- cn qrindocvcrs langs dc
rivieren. Hij ontkicmt daar gcrrrakkclijk cn is goed bcstand tcqcn ovcrstronringcn. Ook uit de lvortels kunncn u,ccr jonqc spruitcn grocicr-r. Merku,aardigcrwijs komt dc zwarte populicr ook in dc duinranc'l voor, op plaarscn waar dc
wortels het qrondrvatcr kunncn bcrcikcn. I)c laatstc jarcn is cr bclanestclling
ontstaan voor dc rlatuurlijkc ooibosscn langs onzc rivicrcrr, dic typcrcnd zijn
voor ons laaggclcqcn land. Door kunstrnatiqc dijkdoorbraken l'",il rnctr hicr cn
daar dc natuurlijkc rivicrw'erking wccr dc kans gcvor. I)c zwartc populicr cn
allerlei wilgcsoortcn zijn daar de krrakterisrickc soortcn. I)c zwartc populicr is
wat knoestiqcr cn grilligcr varr stan), dan dc nlccstc gckwccktc Canadapopuliercn. Grotc cxcmplaren zijn in ons land zcldzaar-r-r.
In tegenstcllins tot wat \ /el qcdacht wordt, kunncn popr,rlicrcn bchoorlijk oud
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\\'ordel1, zcker ca. 25ojaar. Mct -3o ja:rr zijn ze al kaprlp gettocttrd cn u'ordett zc
gerooid voor dc houtvcrrvcrking. ()uclc Crnad:rpopulicrcn dic cr trog rvcl zijtr,
kunnen eer-r bijzondcr irnposantc inclruk rnaken vrur\\'cge dc ot.trvang cn hoogtc.
Dc mcest kcrrrncrkende boor.n van hct Holl:rndsc poldcrland is u'cl dc u'ilg. Hct
Iandschap van Wcst-Nederland is s'clhrrst nict dcnkbaar zortdcr dc knotrvilecn.
ZelÍs dc zo alge rnenc knotrvilg is in zijn voortbest:ràn bcdrcigcl, onrclat er gccrr
qeld n-rccr aan tc vcrdiencn valt. In hct nicurvc boercnl:rnd is hct cetr sra-in-dct'eg gcwordcn, zoals rvcl rnecr borncn. Zellt cle rvilgegricndcn zijn l:rngzatncrl-rand tot dc gcscl-riedcnis gaan behorcn. IIr c'le vorttr van kttotqroepcn l-rcett dc
t'ilg echter nog rvcl dc nodigc supportcrs. Hct vindcn v:ur ccn inhecmsc u'ilg is
overigens nict zo eenvondig. Mcn is al hcel vrocg nrct het krvckelr cIt vcrhatrdclcn vrrn wilgcn bcgonncn. Allcrlci buitcnlandsc soortcn cn qekrveckte variötcitcrt

hcbbcn dc cigen r,vilgcn voor cen belalrgrijk dcel vcrdronqclr. Er zijrt tu'cc
g'ilslcsoortel dic als klotboonr rvcrdcn eclrruikt: dc scl-rictr"'ilg cn clc kraakrvilg.
Er konrcl ook ove rgangsvorrncn tussen bcic'le soortcll t'oor. I)c kr:rakrvilg is e rg
zcldzaam geworden. Er is trauu,clijks icrs bckcrrd ovcr clc vcrsprcidine. I)c
schictwilg is de alqcnrcne soort. Vcrnroecl r','ordt dat dc schicnvilg oorsprotrkcIiik in het csscn-icpcnbos latrqs dc qrote rivicrcn tl.ruisl.roordc. Mct dc qrote
inpoldcringen vanaf dc tu,aalÍdc eett'uv r','crclct.t zc ovcral laltes pcrceclsqrcllzcll
qcplant cn geknot.
De zwartc cls ko1-rt vooral lanqs dc be ken als ccn cchtc Lrootn voor. Itr hct vccn
trhlft dczc cls nreestal vccl klciner. Misschicn hcctt clczc vccncls ook u'el andcrc
gcnctische ciecnschappcn. In Bcekbcrgclr bij Apeldoonr lrts tot rtió9 hct Bcckbcrqcrwoud. Dit was het laatstc rcstrr)t ocrbos wat or)s lancl gckcnd hceÍt err
L.cstond qrotendccls uit elzcnbrockbos.
I)c ruwc c1 zachtc bcrk zijn hecl alqcnreltc boottrsgortctt. tlrccstal op dc
.lrnrcre grondcn. Er konrctt bcrkcn voor dic \\'rlt \'ll1 beidc stlorterl hcbbcn. Nog
nicr zo lang eclcdcn is cr op Terschellinq ctt op Schoorl in Noord-Holland bij
:ocvll ccn klcincrc berkcsoort ontdckt lnct ecll rvlt rooc-lachtiqc stlnt: clc karpa:c1bcrk. Dcze spoltaan qcvestiedc berk is \vrt klcirlcr cl:rrt dc atrclcrc trvec.
Wc sluitcn dc rceks var) onzc irrhceursc boorrrsoortcn al tnct clc cttricttzc
.rrncvcrbcs ccn van de rvciniqc oorspronkcliike n:raltlbonrctr. Vroeqcr krvartr clc
rlncvcrbes algcn'rccn voor op dc hcidc- cn sttriÍzanclqrottclctr vatt I)rctrthc,
t)r'crijsscl cn de Vclurvc. In rlinclcrc rnatc in l-Jrabant, clc Wldclcneillnclcn ctr
Zuicl-Lin-rburg. Dc achtcruitqanq valr c'le jcrrevcrbcs is tttcrkrvaarclig gcnocg
:ckonrcn door hct vcrdr,vijncn van de schapcn. I)oor dc bcrvcicling ol.ttstotrclclr
-.r open plckkcn e n stuifzand r,vaarin cle jencve rbe s kalr ontkicrttctt. l-]cschcrltrirrr-l
...rn de jencverbcs door cr ccn hek onrhccn tc zcttcn, zoclat cr qeclt ltlclls of clicr
:.rj kan komc1, is dgs lct ve rkccrd. In Ztticl-Lirpburq is clc jcncvcrbcs Uc|ecl
'. rrclq,cncn Llit dc natuur. Icnrirnd ontdckte dat irt sotlnriqc tttinetr nog boontpjcs
.:.r.rp dic uit hct rvild atkonrstiq zijn. Misschicn kutrtrct.t dczc via zac'lcn of stckkcn
'.'. ccr in dc tratttttr tcruegcplallt u'ordcn.
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Schietwilg.

BOOM

\lJcrland is een bijzondcr land, wat botttclt ctt !rroert bctrctt. Hct hlkt u'cl of cr
'. cr icder plekjc wordt nagcd:rcht. EIr :rls hct cvctr karl' rvordt cr rvcl ccl.t
'-'..,ntsocn, ccr-r park of pcrk olltworpcl) erl irlecplalrt Illct boIl1cll, hccstcrs cn
'-'..tntcn. Zonodig vcrplaatscn rvc corttplctc, volrvassctt bonrctr. Ecn straat of

:*

zondcr bomcn is ir.r ons land nict vanzcltsprckcnd. Natr-rurlijk hcbben rvc
s .1c klagcrs cn zeurdcrs dic last hebben van plakkerige druppcls dic van dc
-..,lcrcn op de auto's vallcr-r, ovcrhanqcnde takkcn van dc bttrctr in dc tuin, al dic
.,-lcrcn die in dc hcrfst dc qoot vcrstoppclt clt dc rvortcls dic dc straatstcnctr
-,'r:rkkcn. Maar als cr botncn of rozcstruikett'"1'ordct.t rvcggchaald vallwcge
-:r:rpiqilqcl of cc1 rvcgvcrbrcdiltg. is dc qcllccntc Iroq ttiet jarig. I)aIr is cr
:.::.r1 cen daq cen acticqrocp ofbuurtconriter dat het cr Irict nrce cctls is.
.
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Buitenlanders valt direct op hoe groen ons land is en hoe verzorgd onze directe

woonomgeving er uitziet. Wij zrjn er aan gewend, maar er zijn maar weinig
landen in de wereld waar de groenvoorziening zo goed voor elkaar is als in
Nederland.
Die zorg voor bomen en groen is er niet altijd geweest, maar heeft wel een hele
voorgeschiedenis. We kunnen aannemen dat al in de Middeleeuwen bomen zijn
gekweekt en in beperkte mate verhandeld. Het betreft vooral de bomen met
waarde voor de bosbouw en de consumptie. Bekend is dat Karel de Grote de
aanplant van fruitbomen heeft gestimuleerd. De kloosters waren ook een bron
van kennis. Zeker in het bosarme westen van Nederland zal al vroeg het een en
ander aan bosbomen zijn aangevoerd. In de zestiende eeuw werden ten behoeve
van de Haarlemmerhout duizenden bomen aangevoerd waaronder eiken, beuken, elzen, iepen, esdoorns en abelen. Haarlemse boomkwekers verkochten ook
aan andere steden zoals Kampen. In Den Haag werden in die tijd voor de
Vijverhof en de Voorhout vele lindebomen aangeplant om het de wandelaars
naar de zin te maken. Wat later kwam (Jtrecht met de in acht rijen geplanre iepen
en lindes, voor het door studenten beoefende maliespel - een soort balspel.
Uit het midden en zuiden van Europa is zeker in de Middeleeuwen al het een
en ander aangevoerd en hier gekweekt en geplant. We kunnen denken aan de
Noorse esdoorn, peerlijsterbes, zilverlinde, tamme kastanje, mispel, witte abeel,
walnoot, gouden regen, en sering. A1 vroeger kwamen hier ook de witte en
zwarte moerbei die aÍkomstig zijn uit Azië en de zijdeteelt mogel5k maken.
Al in de zeventiende eeuw, en misschien zelfs eerder, werden er niet alleen
tulpen gekweekt, maar ook allerlei boomsoorten. Vooral in de tijd van Y/illem
III werden ze met duizenden tegelijk geëxporteerd naar omliggende landen. Dit
ging niet altijd zonder protest; zo vonden de Engelsen hun eigen lindebomen
veel beter van kwaliteit. Uit de zeventiende eeuw is een document bewaard
gebleven vanJan van der Groen, die hovenier was van de prins van Oranje. Hij
schreef Den Nederlantsen Hovenier waarin onder andere een aantal boomsoorten wordt beschreven en hoe ze te kweken zijn. Het was vooral bedoeld voor de
grotere tuinen en buitenplaatsen die steeds meer in aantal toenamen. Hieruit is af
te leiden welke boomsoorten toendertijd verkrijgbaar waren. Genoemd worden
onder andere walnoot, jeneverbes, linde, iep, populier, taxus, grove den (waarvan het zaaduit Noorwegen kwam), gouden regen, allerlei fruitbomen, mispel,
hazelaar, tamme kastanje en hulst.
Vanuit de botanische tuinen vonden bijzondere boomsoorten hun weg naar
kwekers en landgoedeigenaren, die altr.yd uit waren op iets nieuws en curieus. In
de zestiende en zeventiende eeuw was er al een aantal botanische tuinen waar
bijzondere kruiden en bomen uit verre landen bestudeerd werden - in Leiden,
Amsterdam, Utrecht, Harderwijk en Franeker - aanvankelijk vooral vanwege
hun geneeskundige werking, later om inzicht te krijgen in de grote rijkdom en
samenhang in de plantenwereld. De eerste exoten kwamen uit Noord-Amerika
zoals de robinia of valse acacia, tulpeboom, moerascipres en zwarte walnoot.
Later in de achttiende eeuw kwamen er nog steeds nieuwe soorten als de valse
christusdoorn, de pavia, trompetboom, Amerikaanse eik, vederesdoorn, suikeresdoorn en witte esdoorn; alle bomen die we nu als vanzelfsprekend in de
parken en straatbeplantingen aantreffen. De douglas, een van onze belangrijkste
houtproducenten is pas in r836 naar ons land gekomen. Enkele van de eerste
exemplaren zijn nog steeds op het Loo te zien.
Later dan de Amerikaanse bomen komen de Chinese soorten. !íe noemen
hier de vaantjesboom, de balsempopulier, de tempelboom, de Japanse noteboom of ginkgo (die niet uitJapan maar uit China aÍkomstig is), deJapanse
honingboom (eveneens uit China aÍkomstig). Door de bijzondere band van
Nederland met Japan kwamen er van dit lang ontoegankelijke eiland nog later
soorten als deJapanse esdoorn en deJapanse linde. Door kwekers zijn er vaak van
de geïmporteerde bomen bijzondere variëteiten zoals treurvormen, bontbladige
rassen en dergelijke op de markt gebracht.

Moseiken, Utrecht.
Foto B. Maes.
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In de loop van de negentiendc eeuw or.rtstond in ons land hct parkidcc. Van de
vele beschikbarc uitheemsc cn Nedcrlandse boontsoortelr werd daarvoor dankbaar gebruik gemaakt door meer cn t.ninder bckcndc tuit.rarchitecten.

Vanuit die bonte voorgeschicdct'tis van cigcn bontetr, Europcsc soortcn cn
aangevoerde exoten zijr-r er ovcral wel cxernplarcn bcvu'aard geblcvcr-r, die samen

ons lronumentale bomenbestand uitmakcn.
Een aantal van de ntonunrentale bomen, die door dc inventarisatic van de
Bomenstichting in kaart zijn gcbracht, starnt uit dc zcverrtiendc, achttiende en
eerste helft van de ncgcntiendc ccuw. Ect-t crrkel cxct'nplaar datccrt uit de zestiende eeuw maar dat is ecn hoge uitzonderir.rg. Ook in hct br.ritenland zijn bomen
van 4oojaar en oudcr grote zeldzaan-rhcden. Hct zijrr dan mecstal cikcn cn linden.
11 de hortus van Leidcn staat ecn goudcr-r regen dic misschien r-rog uit de zestiende
ccuw stamt, in dic tr.ld zekcr een grote bczietrsu''aardighcid. Dc meeste van dc
geïnventariseerde bomen datcreu echtcr uit dc periode van ca. l85o-t93o waar
eveneens zeer imposante excmPlarcn tussclt kutrtten zittctr.
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Het is niet zo cenvoudig om een voorstcllins te makcn van dc tijd waarin de
nronumentalc bomen van nu opgroeiden. Dc fotografic mocst nog uitgcvorrden
s'orden cn op de weil-rige landkaarten uit de tijd werdcn meestal gecn bomen
arngegeven. Toch zijn er enkelc uniekc gelcgenhcdctl om een reis in dc tijd te
nraken en ecn glimp van de bontcn valt toen op tc vangcn. Vanaf dc zcstiende
ccuw zijn er kunstenaars gewecst die door onzc strckcn reisdcn en hier en daar
ccn schets maakten van dc woonomgeving en het landschap. Hct was iets nieuws
om ook de gewonc dingen vast te gaan legecn. Er zijn twcc bijzonde rc voorbeel.-lcn van dcrgelijke rcisverslagcn van onze strekcr-r uit de zestiende ccuw bcwaard
qebleven: ecn reis door Brabant en de At-rtwerpsc Kempen van, waarschlnhlk,

Pieter Breughel de Oude el1 ecrl reis door Luxcmburg en de Voerstreek van
Ilertels Abbas, een monnik. Dc beidc series tekcningen vullcr.r elkaar aardig aan.
I3reughel tckent vooral de dorpen, boerderijcn cn kastelen met hun dirccte
ourgleving, Abbas geeft ook mcer informatie ovcr hct landschap. Middels dc
schctscn en tekenir-rgen worden we nleegevocrd over onvcrhardc, moddcrige of
sroffige wegen en straten, waar de stal-t-tvoet van dc bometr vaak extra beschcrmd
s'ordt tegen uitspoeling. V/e zier.r de bomer.r op het boerenerf, br.; het kasteel en

Dorpsbeeld in de Kempen, toL'geschreven aan
( r óe eeuw).
Bibliotheek, Albert I, Brussel.
Pieter Bre ughel dc Oudc
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B. Abbas, dorpsgezicht met een rustendc
persoon onder een boonr ( r óe ceuw).
Staatsarchiv. Luxcmburg.

kerk, en in de vcekeringen van akkers en wcilandcn. Tegelijkertrjd ontmocten
we reizigers en marskramers met mandctr op dc rug, ruitcrs op paard of ezel cr-r
vrouwen met kruiken op het hoofd alsof we in ecn Arabisch land vcrkcrcn. Er
gaan karrcn en er lopcn schapenkuddes mct hun hoeders, rundcretr, varkens,
kippen, eenden en zwanen. We korncn langs omhciningcn, wcgkruiscr.r, kapcllen en er wordt geploegd en gemaaid.
De meeste bomen die we op de tekeningen zicn zijn nauwelijks op rraam tc
brengen, omdat ze te schetsmatig zijn wcergegeven. Toch kunncn wc soms iets
vermoeden vanwege de vorm en de standplaats. Onrniskenbaar staan er dc
knotwilgen, en de gesnoeide bomcn voor het woongedeelte van dc boerdcrij zijn
ongetwijfeld lindebomen. Ook dc opvallende boom langs de straat met vcrbrcdc
voet, waarop een vermoeide reiziger zit uit te rusten zal een lindc zijn. Op hct erf
rondom het huis staan fruitbomen, terwijl de hogcre bomen eiken, beuken of
essen zullen voorstellen. Heggen en houtwallen als afschcrming van het erf of de
akker komen geregeld voor. Opvallend is dat cr op vecl tckcningen boomstammen op de straat liggen. Het oogsten en verslepen van hout voor bouwmateriaal
en brandstof hoorde b1 de dagelijkse bezighcden. Twijgcn cn takken werden
gebruikt als touw en bezems. Fruitbomen warcn ccn bclanerijke aanvulling op
het menu en de lindebloesems - voor dc hor.ringwinninq cn thccberciding waren onmisbaar in een tijd waarin de suikerraffinadcrij noq nict aan de orde was
de

en geneesmiddelen schaars waren.
Een blik op de zestiende eeuw roept twce soortcn reacties op. Aan de ene kant
hebben de schaalvergrotir-rg, straatverharding en vooral het verkeer zo'n stempel
op onze omgeving gedrukt dat de sfeer nu wezenlijk anders is. Aan de andere
kant is er nog heel veel herkenbaars. Zelfs nu doen sommige delen van Twente of
Zuid-Limburg nog sterk denken aan hct laat-middeleeuwse landschap.
Vanaf de zeventiende eeuw worden er meer landschapstekeningen gemaakt en
uit meerdere plaatsen verspreid in hct land. Het polder- en het duinlandschap
komen nu ook in zicht. Na ca. ró5o wordcn cr buitcnplaatsen en landgoedercn
aangelegd met fraaie parkaanleg en bijbchorende lanen en bomen. Vóór r65o is
er van landgoederen met parken nauwelijks sprakc. Wcl warcr.r cr brj dc kastelen
en landhuizen boomgaarden, moestuinen en bij de kloostcrs de kruidenruinen.
Met de aanleg van landgoederen in de zcvcntiende eeuw en ir.r feite pas vanaf de
tweede helft van de zeventiende eeuw ontstaat ook dc bchocftc bij de eigenaren
om schilderijen of schetsen van hun parken te hebben. Bekende schilders en
tekenaars van de zeventiende eeuw, dic tcvens inzicht gevcn in de plaats van de
bomen in onze omgeving zijn onder anderenJacob van Ruisdael, Pieter Saenredam en Rembrandt van Rijn. Op verschillende schilderijen en prenten zljn de
bomen nu exact op naam te brengcn. Zo zien we bij Van Ruisdael: cik, beuk, icp,

meidoorn, vlier, spar, es. appcl, (knot)wilg en zelfs bijzonderheden als de
wollige sneeuwbal. Met name in de latcre achttiende
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de Markt van Etten met enkclc
strak geschoren leilindes voor de huizen

D. Verrijk,

(rtt8).
Arnhems Museum.

J. de Beijer, de Markt te Boxmeer (r 74r).
Bibliotheek van het Provinciaal
Genootschap, Katholieke Universiteit

Tilburg.

u'crken cr kunstenaars in opdrachten die welhaast fotografisch te werk gaan
zoalsJan de Bcijer, Dirk Verrijk en Cornelis van Noorde. Ze maken vaak grote
rcizcn die vele tekcningen opleveren die later tot schilderijen voor opdrachtger-crs werden uitgcwcrkt. Ze gcven een prachtig beeld van de diverse bomen en
snocivormen rond dc bebouwing en in het landschap. Thans vinden we daar
sonls nog de relictcn van.

De Zeuen prouíntiënboom te 's-Craueland
Dczc curieuze zeven-stammige lindeboom is vrijwcl zeker dczelfde als die op een
schilderij van Ravenswaay uit ca. I83J. Hij staat bij de boerdcrij Stopbergcn met
oÍrlqeving op het landgoed Hilverbeek. Het was toen kennelijk al een forse
l.oom als de rechtse van een rij van vier lindcbomen, staande voor een
zc\-cntiende-ecuwse kortgevclboerderij. De dric linden links crvan, die thans
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J. van Ravenswaay, de hofstede Stopbergen
te 's-Graveland met de Zeven

provinciënboom (ca. r835).
Particulier bezit. Foto APA bv.

Zeven provinciënboom,'s-Graveland.

verdwenen zijn, zijn veeljonger. Ze hebben ongetwijfeld voorgangers gehad die
te zwaat waren en waarbij door storm al enkele grote takken omlaag waren
gekomen. Misschien ga.ven ze ook te veel schaduw. De nog bestaande boom
staat een beetje zijdelings van het huis. Ook die boom was al door storm zwaar
gehavend. Rond r75o ofeerder stond er niet veel meer dan een lage stronk, de
hoofdstam was geheel verdwenen. Daarna is die stobbe weer uitgelopen waardoor de huidige merkwaardige veelstammige vorm is ontstaan. Die vorm wordt
in 1783 al ergens vermeld. De situatie anno I99I lijkt niet zo veel veranderd
vergeleken met het schilderij uit r835. Het beeld is wat geromantiseerd weergegeven met vee, een boer metjuk en melkemmers en kinderen met een bokkewagen. Er is een weiland, wat verspreide boomgroepen, een soort houtwal en de
aloude lindeboom: er lijkt weinig veranderd. Als je goed kijkt blijken er toch wel
verschillen. De boerderij is inmiddels gesloopt en rond I84o vervangen door de
huidige. De nieuwe boerderij is ongeveer op de plaats van de oude gezet, maar
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het gezicht is omgedraaid. De oude linde is daardoor als het ware naar

de

linkerkant verplaatst.
Misschien is de opdracht voor het schilderS wel met het oog op de hcrbouw
gegeven. Er staat nu ook een modernere schuur naast dc bocrderij. Het grasland
is meer een gazon geworden. Het boerenbedrrlf heeft ook niet meer de romantische sfeer van het schilderij. Er staan melkmachines en er rijden tractoren en
:ruto's. Toch is de totale sfecr zoals die daar eeuwer-rlang gewcest is nog goed
herkenbaar in dit vergeten hoekje van het landgoed.

De oude eik op

't

Sti;ft

in

Weerselo

Van 't Stift in Weerselo zijn twee fraaie prentcn uit de achtticnde eeuw. Ze zijnin
tegenovergestelde richting gemaakt, zodat ze ecn aardig beeld geven van de
eehele situatie in de periode 175o-r77o. Er is een soort brink te zien tussen de
rniddeleeuwse kerk, enkele boerenbehuizingen cn de deftige achttiende eeuwse
stiftshuizen. De brink zelf bestaat uit cen groot grasveld waar het vee vr5ehlk
rondloopt en een geit of bok vastgebonden bij een ruif ligt. Er staat een tweetal
\\'aterputten met heÍboom en mik en het grasveld wordt als bleek benut; zijdelings liggen er wat boomstammen. De brink is op de open doorgangen afgezet

Oude eik op't Stift, Weerselo.

Linksonder: 't Sti[t, Weerselo (r75o).
Rechtsonder: A. Schouman, 't Stift, Weerselo
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met houten hekwerk. Achter de kerk sraar een drietal forse eikebomen die op een
verhoogde wal langs een drenkpocl lijken gesitueerd. Voor de srifrshuizen sraar.r
zes lindebomen en verspreid tussen de boerderijtjes wat kleinere bomen, vermoedelijk fruitbomen. Op de achtergrond in de richting van her kerkkoor is een
laanachtige groep hoge opgaande bomen te zien, Zowel de boerenmenscn die
druk water puttcn oíde was uitleggen, als de sjicke stifthuisbewoners laten zich
vereeuwigen.

In grote lijnen is ook hier het beeld hetzelfde gebleven. De kerk en dc
stiftshuizen, zij het wat gerestaureerd, zijn er nog. Op de brink staan wat meer
bomen nu, en van de drie eiken is er nog óén bewaard gebleven, inmiddels een
enorme monumentale bc-rcm.
Aan de andere kant stond tot r99o een viertal hoog uitgegroeide en dikke
snoeilindes, precies op de plaats van de lindes in r7Jo. De achttiende eeuwse
bomen zijn echter rond r85o vervangen. De negentiende eeuwse generatie is
helaas in I99o weer vervangen door jonge boompjes, nadat er één exemplaar
door een zware storm was omgewaaid. Wat dc sfeer op 't Sdft beduidend heetr
veranderd is de recreant. Een van de schuren is omgebouwd tot een caférestaurant en de brink is deels een terras geworden. Niettemin nog steeds een
mooi stukje, bewaard gebleven verleden in Nederland.
De linde op de Heuuel in Tilburg
Op de Heuvel in Tilburg staat sinds mensenheugenis een lindeboom. Door eer.r
toeval is er rond het midden van de negenticndc ecuw cen íoto gemaakt van her
plein met de boom. Foto's uit die tijd zijn een zeldzaamheid. De foto geefr een
uitgestorven dorpsbrink met wat dorpswoonhuizen er omheen, deels met leilindes. Op die brink, of beter gezegd een plaatsc, staat een parasolvormig gesnoeidr.
linde met een kring van palen. Er loopt cen zandpad langs. Aan de andere kant
van het pad ligt een drenk- en brandpoel.
Uit ca. r83o dateert nog een prent die gemaakt is tijdens de veldtochten naar
België, toen onder andere de lJtrechtse studentenweerbaarheid daar gelegerd
was. Het is een spotprent die de lindeboom in winterbeeld te zien geeft met op de
bank er omheen zich vervelende soldaten. Het geeft een aardig gczicht op de
structuur van palen. stammen en twijgen.
Wie nu op die zelfde plek gaat kijken moet moeite doen om nog iets re
herkennen. De brink is - in de vorm van een stadsplein - geblcven, dat wel, maar
pal langs de eerbiedwaardige boom raast het verkeer over een brede asfaltweg.

Tilburg Heuvel (ca. r 85o).
'Collectie Bodel Nijenhuis,
Universiteitsbibliotheek Leiden', Gemeente

ArchiefTilburg.
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Tamme kastanje

De tamme kastanje komt uit het Middellandse Zeegebied en is, ongetwijfeld
vanwege de gewilde vruchten, door de Romeinen in Noord-Europa verspreid.
Het kastanjehout heeft kwaliteiten en is duurzaam, ofschoon het in ons land
beperkt wordt geoogst en gebruikt. Toepassingen zijn er in de meubelindustrie,
.ils fineer, betimmeringen en vloerdelen.
De manlijke bloemen hebben een buitengewoon indringende geur. Hiervan is
ten behoeve van het olfactorologisch onderzoek de eenheid van 'geursterkte'
afgeleid.
Tamme kastanje.

Paardekastanje

De paardekastanje is vanwege de mooie vorm en bloesem ingevoerd uit de
Balkanstreek. Het is bij uitstek de boom van lanen en parken. De paardekastanje
laat zich ook wel snoeien, maar is beslist geen vervanger van de linde in dat
opzicht. Het hout heeft weinig gebruiksmogelijkheden. Het is zacht en vrij bros
vanwege de warrige draad. Er is enig gebruik ten behoeve van planken, draairvcrk, keukengerei, borstelhout en gietmodellen. De vruchten zijn niet eetbaar,
rnaar zijn een goedkoop en hoogkwalitatief speelgoed voor kinderen. Omdat de
vallende ofjuist de in de boom hangende vruchten door volwassenen wel
bezwaarlijk worden gevonden, wordt vaak de rode paardekastanje aangeplant.
Dit is een bastaard-paardekastanje die onvruchtbaar is en geen rijpe vruchten
draagt.
Groue den

Paardekastanje.

Met de eik is de grove den de boom waarvan het hout het meest wordt toegepast.
Het is de eerste geïmporteerde boomsoort in ons land vanwege de hoge gebruikswaarde en de gemakkelijke groei, ook op schrale bodem. De toepassingsmogelijkheden zijn eindeloos: bekistingen, beschoeiingen en damwanden, bonestaken, vlaggestokken, carrosseriebouw, dwarsliggers, ladders, masten, steiqerpalen en balken en vloeren in gebouwen. Ook voor kwaliteitstimmerwerk
,rls meubelen, kozijnen, lambrizeringen en zelfs onderdelen van violen is het
grenehout zeer geschikt. Vooral de mijnbouw vroeg veel dennehout hetgeen de
ranplant tot voor kort bevorderd heeft. Het grove dennehout werd ook benut
r-oor houtkoolbereiding bij ijzerertswinning. Vroeger is de den gebruikt voor
hct winnen van hars. In Oost-Europa is deze vorm van harswinning nu nog wel
rn bedrijf. Er worden sneden in de stam aangebracht zodat het hout gaat
'bloeden'. Dit hars wordt opgevangen en verder verwerkt.
De dennenbossen hebben een belangrijke recreatiefunctie.

Pinus.

Plataan

Dc plataan heeft vooral betekenis als straat-, laan- en parkboom en is om die
:rdc'n al in de late middeleeuwen uit Zuid-Europa ingevoerd. Van nature komt
jc plataan voor op dynamische milieus als steenachtige rivier- en bergstroomoe-

blijkt tegen het droge.n vervuilde dynamische stadsmilieu Ze kunnen bijzonder oud worden. Deze

'.'r'rs. Misschien is dat de reden dat de plataan goed bestand

roomsoort laat zich bovendien erg gemakkelijk snoeien. In Zuid-Europa is het
:nct de moerbei de snoei- en leiboom bij uitstek. De meest geplante plataan is
:lans een kruising tussen de Europese en de Amerikaanse plataan.
Hct uitstekende hout wordt in ons land weinig gebruikt maar heeft een
'.':rscheidene mogelijkheden. Toepassingen zijn bij voorbeeld fineerwerk, inleg'.'.

rrk, betimmeringen, draaiwerk, gereedschappen en meubels.
Plataan.
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Populier

Populier

De populier die nu in ons landschap op vcle plaatsen domineert is eigenlijk een
recent laat achttiende-, negentiende-eeuws verschijnsel. Met de komst van dc
Canadapopulier, een kruising tussen de Europese zwarte populier en de Amerikaanse populier, nam de teelt en aanplant ervan een hoge vlucht. De populicr is
tweehuizig: er zijn manlijke en vrouwelijke bomen. Bijna altijd worden manlijkc
bomen aangeplant omdat de vrouwelijke veel zaad produceren met wolachtie
pluis dat als sneeuw uit de bomen omlaag komt en als bijzonder hinderhlk
ervaren wordt.
Vooral in de beekdalen van Brabant zijn de oorspronkelijke boomsoorten
nagcnoeg verdwenen en verdrongen door de'Canadassen'.
Het populierchout is een uitstekende grondstoívoor klompen, al is wilgehour
beduidend betcr voor dat doel. In de negentiende eeuw waren er velc klompenmakerijen, die de aanplant van populierenbossen hebben bevorderd. Een belangrijke eigenschap van de populier is de zeer snelle groei, zodat hij al binnen -lo
jaar geoogst en verwerkt kan worden.
Populierehout is ook een belangrijke grondstof voor de luciferindustrie. Verder wordt het hout gebruikt voor kisten, kratten, pallets, multiplex en houtwol.
Ook voor fijner werk als fineer, tekenborden, onderdelen van meubels en kleinc'
huishoudelijke artikelen is het hout geschikt. Omdat het hout vrijwel reukloos is
wordt het gebruikt voor wanden van silo's.
Dc Italiaanse populier is aÍkomstig uit Italië en erg gewaardeerd vanwege dc
sierwaarde. Als randbeplanting en in groepen is hij na r75o veel toegepast op
kerkhoven, in grotere tuinen en parken. De Italiaansc populier met zijn karakteristieke hoge srnalle vorm is een variëteit van de zwarte populier.
Ceu,one esdoont
De gewone esdoorn komt als sierboom veel voor. Er zijn allerlei siervariëteiten
die vooral in bladkleur van elkaar verschillen. In opmars is de'bolesdoorn', een
geënte variëteit met een kleine bolle kruin, die het in lanen en straten goed doet.
Esdoornhout is als het goed droog is stabiel en buigzaam. Het is geschikt voor
allerlei draaiwerk, gereedschap, golfclubs, meubelen, vloeren maar ook voor
speciale onderdelen van muziekinstrumenten zoals het onderblad van een viool

)\'

en de hoofdbalk van eeq klavier.

Irp
Dc iep of olm is bij uitstek een Hollandse boom en hoort helcmaal bij het rivicrcn polderlandschap. In Amsterdam is het dc bclangrijkste grachtenboom. Zekcr
in de zesticnde ecuw werd de icp al geteeld cn verhandeld vooral als laan- ctr
straatboom. Door de iepeziekte is het aantal monumcntalc icpcn echter drastisch
vcrr.nindcrd. De icp wordt ook als hakhoutcultuur toegepast.
Het icpchout is van hoge kwaliteit en heeft ccn fraaie gevlekte tekening. Hcr
wordt gcbruikt voor rncubclcn, met narnc icpehouten kerkmeubelen zijn gcwild, evenals doodskisten, en allerlei draaiwcrk. Omdat het hout niet gauu'
vcrrot is het geschikt voor bootkielcn, dokken en dukdalvcn. Iepewortcl levert
ccn mooi finecr op. Een bijzondere toepassing van iepehout die ver teruggaat ir)
de geschiedenis is het karrewiel. Iepebast werd vroegcr vcrwerkt tot vezels en
touw. De bast bcvat een slijmcrige substantie dic voor mcdicinalc doeleindcn
werd gebruikt. Iepeloof was als veevocr een waardevol produkt.

I.P
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Eik
Ecn cik is ccn kostbaar bezit. Hct hout crvan is sterk, taai en c-luurzl:utt crt
bchoort tot dc beste krvalitcitcn dic u'c kenncn. I)c trvce inhcenrsc soorter)
rvintereik en zorncrcik hcbbcn onqcvccr dczclldc cieenschappcn. Hct hout vntt
dc An-rcrikaanse eik is nrindcr dtturzaatrt cIr zckcr nict Írcschikt voor bltitcntvcrk.
Toepassingcr-r van cikehout zijn cr tallozc: rncubclcn. dcurcn. doodskistcn.
(parkct)vlocrcn, kozijncn, dorpcls, houtslrijrverk, ondcrdclen ',':rn brttqqcn cr.r
tlneer. Goed molcnhout dat zccr krachtig diclrt te zijn, is van cikel.rotrt. Uit
rrcheologischc vondstcn bh3kt dat dc lLonrcinsc, dc nriddelccu\\'sc elt dc V()(lschcpen grotendccls van cikchout r,vcrdcn gcrnalkt. Het bckcrrclc opqeÍ{rilvcn crr
gcconscrvccrdc Utrechtsc scl-rip uit de clfdc of nvallfilc cctl\\', re zicn iIr l-rct
Ccntraal Museuu'r tc Utrecht, is cvcnccr.rs uit cikchout vcrvarrdigcl. l)c boc'lcnrplank is uir e<L<rl stuk, cn hct schip is r 7, ll n.r lanq en -i. tl brcccl. Onqclrdcn he ctt l.rct
ccn dicpgang van.+2 cnr, gcladcn is dit 7o crrr. Internationaal u'orclt het schip:rls
ccn belangrijkc vondst bcscl.rourvd.
In onze nog bestaandc rliddclcer.rr','sc huizen cn kcrkcrt zijn b:rlkcn, vlocrdclcrr
cn kapconstructics van cikchout. Ecn cnkelc kcer rvcrd cla:rrvttor ook u'cl hct
kostbare zilversparrchollt aangcvoerd, dat vrecnrd gcllocq 'c'lclrlrchout' u'orclt
rlcloemd. Veel n-riddclccuws rcliqicus houtsniju,crk is van eikcl'rout. Ectr qroot
tlccl van l-ret Nedcrlandsc spoorrvegnct is qcbottl' op cikclr clrvirsliqqcrs, die
latcr overal weer vcr\\'crkt zijn tot dc onvcrrnrldel5kc bielzcrtttrirtclt.
Al in de Middclccu"vcn wcrd druk gcl.randcld cn qeslecPt tnct cikchotrt. Op
clivcrsc plaatsen in Europa \\'aren cr spccialc stapclplaatsen. zoals iIr I)orclrecl-rt.

Op het boercncrf cn dc dorpsbrink rvcrdcn altijd eikcn geplrrlt otrr
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Eik

rroccl

bouwhout in voorraad tc hcbben. Maar r'','aaq he t nict cr bij oltu'ccr ottdcr tc g:t:ttt
stàan, want volgJcns zcggen zijn cikcn gcvoelig voor blikscrninslaq iIr tcqclrstcllinq tot de beuk. Ecr-r vcrklarinq d:rarvoor r','ordt r"'cl gcz<lcllt itt hct ltoqerc
gchaltc aan vettcn cn olii:n in dc bast. Overigcns bicc'lt ccn bettk evctrtrtirt ccrt
vciligc schr.rilplaats bij onu,ccr.
Ecn waardevol prodr"rkt is dc cikcl, hct varkcnsvocr bij uitstck irr hct tr:rditioncle boerenbedrrlf. Jc kunt cr ook cikcltjcskoÍÏc r';rn rn:rkcn :rls dc cchtc kotflc
schrars wordt. Eikcbast bcvat ccn zuur d:rt brl hct looicrt vatr htticletr u'crcl
gebruikt. Nict voor nicts ontstondcn vclc lecrlooicrijcn juist in cle L:tnqstr:tat op
.ic grens van dc vccu'eidcn langs de rivicr cn dc hoqcr gcle qcll zatrdqrotrclctr rva:rr
cikchout voorhanden rvas. Gallcn op dc bl:rdcrcn v:ur dc cik u':rrcn ccn u';rlrclc-

Bcuk

vol prodr,rkt voor de inktberciding.
I)c eik is een veclgcbruiktc boonr :rls laalr- cn rvcabcplantillq. Het \\':ls tcvells
ccn goede invcstcring. In de na-Napolcontischc tijd zlIr vclc riikst'cqcn itr het
l.rnd bcplar-rt met cikcn. Ze bchorcn nu tot ons nlonlllllcr)t:llc bonrctrbcstettd.
Beuk

l)c bcuk is ccn gcnrakkclijkc boom dic vecl spontaan vcrjon*t. De bcuk is irr l.ret
l.rts cen geduchte concurrcrlt voor lndcrc borncn. Inet lrantc dc crk. Het hottt
jrooqr gcrnakkclijk cn is gocd tc bcrvcrkcn. Onder stootl is beukchout buiql.l.r1l cp ka1 voor gcboqcn rr-reubclondcrdclcn rvordcn lrtrqcrvcttd. Er zijn vele
:ocprs5i11gsn: parkctvloeren, scl-roolbanken, clraaitverk, clr','arsliqqers. Irlttlti:1cr. speelgoed, kcukcngcrci cn ondcrdclen voor Inuzickitrstrttnlcrlterr zoals cle
-:-rrrhlokkcn bij ccrr khvier.
rverdcr.r van beukchout qcrna:rkt. I)c rvoorclcrt
-'-'uk cn boek zijn daarorn vcr\,vant aan clkaar. Hor.rtkrtrllcn vrrt bcttk vittclcrr in
-r-, ndustrie toepassir-rq b1 dc bercidir)g van ondcr andcrc azijn. 13ij hct rokcrt r';ttr
. :. Jrcnt var)wege dc srnaak beukehout gcbruikt tc u,orclcrr. Voor bttitcrrttcbrtrik

I)rukblokken cn houtsnedcn

\-J

:- icr hout ongcschikt.
bcuk is dc laanboom bij uitstek van\\'cqe ziin st:rtigc hoqc ctr ql:rdclc strnr.
l..ckcnde rodc beuk rn'as ooit cen tocvalstrclÍcr van dc trltuttr cn is scclcrt t 7í,o

1)c
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in cultuur gebracht. De beuk kan gocd tegen snoci, mits dit vatr jongsafarl
gebeurd. Hierdoor is de beuk erg gcschikt voor hcggcn. Bcukcnootjes zijtr rr'.r:

giftig omdat ze blauwzuur bevatten. Geroostcrd zljn ze eer.r lekkernij.
Taxus
De thans zo zeldzamc taxus, was in dc Middclccuwcrl cen bclangrijkc grotrdstot
voor de wapenproduktie. Vanwege de uitzor.rderlijke veerkracht is hct hout brt
uitstek geschikt voor het maken van bogcn. De taxus lcvcrt ook mooi t-ncubclhout, onderdelen van gereedschappen en finccr op, maar wordt zcldcn gcbruikt.
De taxus is ccn waardcvolle boorn in dc tuinkunst cn is geliefd op kcrkhovcrr

De taxus laat zich gernakkelijk snoeien, tot allerlei curicuzc vormclr,

zclt..

diervormen. Een gocde kwaliteit doolhof is gcmaakt van taxus. Het loof wcr.i
vroeger gebruikt brj bcpaalde festiviteiter.r cn rituelen.

Doolhof.
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