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‘De planten vechten om hun bestaan in de grote, wijde stad, waar veel wind 
is. Maar op een goede dag zien we ineens dat het is gelukt en dat boom en 
plant zich ontplooien om in het stadsbeeld mee te gaan spelen.’ Dat stelde 
stedenbouwkundige Jakoba Mulder in de lente van 1961 toen zij de aanleg 
van de Westelijke Tuinsteden beschreef in het vakblad Werk in Uitvoering, 
de gemeentelijke uitgave van de Dienst Publieke Werken. De eerste bomen 
staan op dat moment in de aarde, er is 1.000 hectare bouwgrond opgespo-
ten, qua omvang gelijk aan Enschede of Tilburg, en de groene openbare 
ruimtes zijn ingetekend.

De jonge boompjes van toen zijn nu bomen van soms 50 of 60 jaar oud. De 
Tuinsteden zijn daadwerkelijk groen geworden. Tijd om stil te staan bij de stand 
van de bomen nu.

De bomen kregen bij de realisatie van de Westelijke Tuinsteden niet zomaar 
een plaats; ze werden geplant volgens een bepaalde systematiek. Bijvoorbeeld 
als bomenrand, een haak of accent. Of als gevelritme, waarbij de bomen de 
lengte van de gevel volgen om aan het einde van het blok abrupt te stoppen. 
Goed begrip van die ‘bomentaal’ is essentieel bij veranderingen als gevolg 
van onderhoud of door inbreiding en verdichting van de gebouwde omgeving. 
Zo zijn er problemen, omdat in een ‘zandbak’ van wel 100 hectare er groei- en 
wortelproblemen zijn ontstaan; de scheppers van de tuinsteden lijken niet 
altijd goed te hebben nagedacht over de groeikracht van de bomen. Dat 
levert soms bijvoorbeeld te grote bomen op in smalle straten. Hoe gaan we 
daarmee om? Snoeien we die of denken we aan kappen? Wijzigingen in de 
bomenstand leiden, altijd weer tot beroering. Ook in de tuinsteden. Tuinstede-
lingen houden van hun groene omgeving. Hoe is het gesteld met de stand der 
bomen in Nieuw-West? Daarover gaan we in gesprek met landschapsarchitect 
Pieter Boekschooten en hoofdstedelijk bomenconsulent Hans.

Gerrit van der Plas heet iedereen welkom op dit Van Eesteren Gesprek over 
bomen in het AUP. Hij vertelt dat de spreker van Beheer van de Gemeente niet 
aanwezig kan zijn. Voorts introduceert hij de twee sprekers van deze avond: 
Pieter Boekschooten, landschapsarchitect, vanaf 1976 als ontwerper werk-
zaam bij de gemeente Amsterdam, met name de openbare ruimte en de 
relatie tussen de stad en het ommeland. Hans Kaljée, bomenconsulent van 
de Gemeente Amsterdam. 
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Landschappelijke lijnen in Slotermeer Landschappelijke en doorgaande lijnen in 
Slotermeer  

4

Lange lijnen 

Boekschooten begint zijn verhaal met een plattegrond van Slotermeer, waarop 
te zien is dat er een nauwe relatie bestaat tussen bomen en gebouwde om-
geving. Lange lijnen op de plattegrond worden ondersteund door bomenrijen.
Op deze kaart is de Haarlemmerweg als boomloos in getekend. Er is inder-
daad veel gekapt. In de toekomst zal deze weg als ‘lange lijn’ groeien en staan 
er veel meer bomen langs deze belangrijke doorgaande weg gepland. Wat 
maar wil zeggen dat kaarten telkens moeten worden bijgewerkt en aangepast, 
aldus Boekschooten.

Sommige lijnen ontstaan, terwijl andere juist weer moeten worden weggehaald 
of verdwijnen. Soms is het namelijk niet wenselijk een laan te benadrukken met 
bomen. De President Allendelaan is zo’n voorbeeld. Zonder bomen speelt deze 
weg een rol in het parklandschap. Laanvormige boombeplanting levert een 
scheidende werking en dit deel van het park opsplitsen in twee helften.
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Burgemeester van 
Tienhovengracht

Bomentaal Westelijke 
Tuinsteden 

Frank de Josselin de Jong
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Op het schema zien we hoe groen markeringen aanbrengt van woning naar 
hof, naar park en naar buiten. Het groen leidt je van binnen in de wijk naar 
buiten. Het is belangrijk dat bij de overwegeging van het kappen van bomen, 
er rekening wordt gehouden met het beeldend element van de bomen binnen 
de gebouwde omgeving of stedebouwkundige planning. Want, wanneer ze 
worden gekapt, verdwijnen er markeringspunten in de wijk. De bomen langs 
de Tienhovengracht is een goed voorbeeld van hoe bomen het beeld van de 
leefomgeving krachtig bepalen. Goed te zien is, dat bomen spelen met de ar-
chitectuur. Je zou kunnen spreken van een ‘Bomentaal’.
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Lindebomenblok Laan van het Raamwerk

Poortje aan begin van een buurt, vergelijk dit beeld met wanneer de bomen er niet staan

Bomentaal

Hetontdekker van de ‘Bomentaal’ is landschapsarchitect Frank de Josselin 
de Jong. Hij zette zich in om de originele bomentaal van de westelijke tuinsteden 
terug te vinden. Voorbeelden van bomentaal zijn: 
• Blokken, bijvoorbeeld Lindeblok in Sloterpark. Bewoners hebben actie 

gevoerd voor het behoud van dit bomenblok.
• Raamwerk, bomen in een strak ritme langs doorgaande lijnen in de wijk
• Poortje als entree van een buurt
• Gevelritme



7De stand der bomen in Nieuw-West #67

Gevelritme

Met een schema geeft Boekschooten aan waar je wat kunt doen met bomen:
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Op een luchtfoto van de Couperusbuurt in Slotermeer is te zien hoe ‘bomen-
taal’ er in de praktijk uitziet.

Pieter Boekschooten zoomt vervolgens in op verschillende kenmerken van 
bomentaal: De bomen van het raamwerk benadrukken het raamwerk, geen 
interactie met bebouwing.

Continuïteit raamwerk
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Buurt: wel interactie tussen bomen en bebouwing:

Asymmetrische wanden raamwerk

Markering van entrees door Poorten
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…….en accentuering bijzondere functies en plekken (Contour en Ceasuur)

Bomen versterken de structuur en hiërarchie door: het benadrukken van de 
dominante oriëntatie (hoofdrichting van de bouwblokken) van de buurt
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Bouwblok niveau: wel interactie tussen bomen en bebouwing. Bomen verster-
ken de asymmetrie.

De stedenbouwkundige opzet wordt gekenmerkt door gelaagdheid: Het prin-
cipe dat een plek een visuele verbinding vormt met een andere plek waardoor 
het groen als groter wordt ervaren dan de werkelijkheid. Bomen spelen door 
hun plaatsing of grootte hierbij een essentiële rol
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Bijzondere functies of verbijzonderingen in het gebouw te accentueren (ac-
centen en blokjes)

Voor het in standhouden van de Bomentaal is een intensieve samenwerking 
tussen Stedenbouwer, Landschapsontwerper én Beheerder noodzakelijk. 
Dat geldt overigens voor het gehele scenario om de openbare ruimte kwa-
liteit te geven. Bomentaal kan worden ingezet als sturingsmechanisme bij 
Stedelijke Vernieuwing, maar ook als beheer instrument of aandachtspunt 
bij beheer van stedelijke omgeving, wijk of buurt. Bomentaal vraagt om een 
praktische en onderzoekende benadering. Vooral geen dogmatische, want 
bomen zijn geen architectuur! Voor de Bomentaal is het delen van kennis en 
verder onderzoek nodig! Er is sinds kort een Leerstoel Urban Forestry bij de 
Technische Universiteit Delft.
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Meer over bomen

Bomen zijn levende wezens waar je anders mee omgaat dan met architec-
tuur. Bomen kunnen ook inspiratie zijn voor kunst, zoals dit kunstwerk dat is 
geplaatst ter gelegenheid van de renovatie van de Dudokhaken van André 
Pielage, waarbij hij zich liet inspireren door het gebladerte van de monumen-
tale platanen bij de entree van deze straat. Andersom kan een beeld van een 
park soms doen denken aan kunst, zoals dit gezicht op het Gerbrandypark 
dat doet denken aan een schilderij van Piet Mondriaan.

De veranderingen in het Gerbrandypark zijn illustratief voor hoe er met Bo-
mentaal en de groenvoorziening is omgegaan. In 1962 staat alles er nog. In 
2007 is er veel verdwenen, maar met het laatste renovatieplan is het groen 
weer teruggebracht naar hoe het eens was bedacht.

Kunstwerk Pielage bij Dudokhaken Gerbrandypark

De stand der bomen in Nieuw-West #67



Meerwaldtpad en plantsoen
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Pieter Boekschooten laat ook nog een mooi voorbeeld zien van hoe bomen los 
geplaatst een aankondiging kunnen markeren voor de entree van een wijkje.

Effect van bomen op het leefklimaat in de stad

Na deze reeks voorbeelden van Bomentaal wil Boekschooten tot slot ingaan 
op het belang van groenvoorziening voor het leefklimaat in de stad en welke 
aspecten, discussiepunten en problemen daarbij komen kijken. Bomen doen 
voor een goed leefklimaat meer dan je denkt. Zo levert een boom net zoveel 
koelte als 10 airco’s. Het is daarom aan te raden na te denken over meer ruimte 
te creëren voor bomen of  groen, en over alternatieve plekken hiervoor, zoals 
op daken en gevels, of op balkons, hoewel je daarbij wel goed moet bedenken 
dat de boom met zijn wortels en voldoende aarde misschien te zwaar is voor 
de balkonconstructie. Bovendien staan of vallen alle alternatieven bij een 
goede watervoorziening. Illustratief is een schema dat de verplaatsing van 
mensen laat zien bij koel en warm weer. Bij temperaturen boven de 30 graden 
zoekt vrijwel iedereen de schaduw onder de bomen op. Een andere grafiek 
laat zien hoe de temperatuur kan stijgen als er geen bomen staan.
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De groene vingers op de plattegrond van Amsterdam met haar uitbreidings-
plan toont het effect van de van te voren geplande groenvoorzieningen. Am-
sterdam heeft op dit gebied op internationaal niveau een voorbeeldfunctie. 
Van Eesteren c.s. voorzagen al in de jaren ’20 van de vorige eeuw problemen 
met hitte-eilanden in de stad. Daarin  werd in het Algemeen Uitbreidingsplan 
van Amsterdam  voorzien door de stad vingervormig uit te breiden. De koelte 
van het landschap dringt diep in de stad door zoals te zien is op volgend ‘hit-
te/koelte-kaartje en relatie tot de kaart van het AUP.
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Overlast en problemen met bomen

Maar bomen geven ook overlast en problemen, zoals het opdrukken van 
de bestrating. Als er sprake is van te grote aantasting van de bestrating 
wordt er vaak om een kapvergunning gevraagd. Die wordt dan maar soms 
te makkelijk gehonoreerd om verdere problemen tegen te gaan. Een ander 
probleem is dat bomen schaduw geven en daarmee de opbrengst van zonne-
panelen tegenwerken. Ook dan wordt er door de eigenaren van die panelen 
om een kapvergunning gevraagd. Die wordt vaak bij een hoger verlies dan 14% 
veroorzaakt door de bomen geaccepteerd. In andere gevallen vindt men bo-
men gewoon te groot en zijn ze bang dat ze gevaar voor de woonomgeving zijn.

Over het algemeen is de Gemeente Amsterdam critisch bij kapvergunningen. 
Ze geven deze niet zomaar uit. Bij het boombeheer is het uitgangstpunt: goed 
zorgen voor de bomen is goed zorgen voor jezelf.

Toekomst

De afgelopen jaren is er veel veranderd met betrekking tot de ideeën over 
groenvoorziening. Zelfs de VVD pleit in de Tweede Kamer voor meer groen-
voorzieningen en zoals gezegd is er sinds kort een leerstoel Urban Foresty. 
Soms zijn de ideeën erg utopisch, zoals te zien is op de animatie die Boek-
schooten vervolgens laat zien:
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Groen op het dak van de Noorderkerk is zijns inziens misschien iets te veel 
van het goede en zonnepanelen als dakpannen is in Nederland nog niet aan 
de orde. Daktuinen en toepassing van groen op andere plekken, zoals eerder 
genoemd de gevels en balkons vindt hij wel een goed idee, mits er rekening 
wordt gehouden met een goede watertoevoer en groeiruimte van de bomen.
Als voorbeeld noemt Boekschooten de alternatieve aanwezigheid van groen 
op en in de Parkeergarage de Kamp in het centrum van Haarlem. 

Boekschooten besluit zijn verhaal met een angstdroom voor de toekomst van 
het groen: de vrees dat het als een zieke moet worden behandeld. Maar hij 
hoopt natuurlijk op het behoud ervan, zodat we van de schoonheid van bomen 
en het groen kunnen blijven genieten. 

Parkeergarage de Kamp, De Witstraat 1, Haarlem
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Hans Kaljée, Bomen in Nieuw-West

Kaljée dankt het museum voor de uitnodiging om op deze avond te mogen 
spreken en bereidt ons voor, dat hij vooral veel plaatjes wil laten zien. Hij is nu 
meer dan 25 jaar als ‘bomenburgemeester’ van de stad Amsterdam werk-
zaam. Hij beperkt zijn voorbeelden en verhalen nu tot Nieuw-West.

Geschiedenis van bomen in Amsterdam

In Amsterdam staan meer dan 300.000 straat- en laanbomen, hierbij zijn de 
bomen in de tuinen, op Volkstuinen en begraafplaatsen niet meegerekend. 
Dat betekent dat er een boom is per twee inwoners. Ter vergelijking: in Parijs is 
er een boom per 22 inwoners! Amsterdam is dus een echte bomenstad. Dat 
bomenplanten is vanaf het ontstaan van de stad gebeurd. De stad is 400 jaar 
geleden gebouwd op moerasgrond. Men is toen al gestart met het planten van 
bomen in de openbare ruimten, mede om de grond beter bijeen te houden. 

De stand der bomen in Nieuw-West #67
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Geheugen van Nederland: Anton Mauve, Moeras (1885), olieverf op doek, 60x90cm, collectie 
Rijksmuseum. Kaart van Amsterdam in 16de eeuw Cornelis Anthonisz. (1505 - 1553)

Ambassadeur van Venetië sprak in de 16de eeuw al zijn lof uit over de bomen-
plant in Amsterdam. Men had in die tijd al veel aandacht voor de bomen, zoals 
te zien is op oude prenten. Om jonge bomen werd een bekisting aangebracht 
en oudere bomen werden beschermd tegen het aanvreten van de bast en 
groen door paarden. Ook sprak men al van de ‘soete lucht’die de bomen be-
werkstelligden.

De stand der bomen in Nieuw-West #67
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Bomen werden dus aangebracht om:
• de grond te verstevigen
• de houtopbrengst
• de schone lucht
• de schoonheid van het stadsaanzicht te bevorderen 

De bomen werden op een afstand van exact 7,36 meter geplaatst. In de 
loop der tijd werden de grachten viezer en maakten de bomen de lucht juist 
schoner. Na 400 jaar zijn de bomen gegroeid en is er bijna sprake van een 
bos langs de grachten. In de loop van de twintigste eeuw groeit het aantal 
auto’s en de bestuurders ervan willen parkeren op de grachten. Om parkeer-
gelegenheid te creëren is de afstand waartussen de bomen worden geplant 
verdubbeld: geen 7,36 m. meer maar circa 15 meter! De wortels van de bomen 
groeien tot aan het hoogste grondwaterpeil. In de stad hadden ze circa … 
groeiruimte. In de Watergraafsmeer is die ruimte kleiner, ca. 40 centimeter. 
De wortels groeien daar dus meer aan de oppervlakte. Door de aanleg van 
riolen, gasleidingen en later alle kabels voor tv en internet hebben de bomen 
veel te lijden gehad. Bovendien klinkt de veen-, moerasgrond waarop de 
stad is gebouwd in, waardoor de groeiruimte van de wortels kleiner wordt. 
Om de verlaging van de grond tegen te gaan wordt de stad eens in de zoveel 
jaar opgehoogd. Dit gebeurt tijdens straatvernieuwingen, aanleg riolen en 
kabels etc. Onder de huidige straten zijn alle eerdere bestratingen te vinden: 
kasseien, klinkers, asfalt. Het Vondelpark aan gelegd in de 19de eeuw is in-
middels 1 meter lager dan toen het werd aangelegd. Extreem weer is de 
sluipmoordenaar van het groen, omdat het zonder dat we dat meteen zien 
grond wegspoelt en daarmee de bodemlaag kleiner maakt.

Herengracht ca. 1900 en in 1970, Stadsarchief Amsterdam
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Slotermeer
De Tuinstad Slotermeer is gebouwd op opgespoten zand. Door het weghalen 
van het zand is de Sloterplas ontstaan. Er werd 1 meter zand aangebracht, 
waarop de tuinstad werd gebouwd en de bomen werden gepland.

Voor de bomen werd een ruimte van 2 bij 2 meter ingeruimd. Met een diepte 
van 1 meter is dat een veel te kleine groeiruimte voor de wortels, die het liefst 6 
bij 6 meter willen gebruiken. We spreken daarom wel van de ‘bloempotjes’ voor 
de bomen. De ondergrondse groeiruimte bepaalt de uiteindelijke grootte van 
de bomen.

Sloterplas in 1958, zandwinning en opspuiten van zand.
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Voorbeeld van groei van bomen afhankelijk van wortelruimte. Aan straatkant groeien de bomen 
minder groot dan aan de kant waarin ze zijn ingebed in groen.

Voorbeeld van groei van bomen afhankelijk van wortelruimte. Aan straatkant groeien de bomen 
minder groot dan aan de kant waarin ze zijn ingebed in groen.

De zorg om de bomen in Amsterdam is groot. De oorspronkelijke bedoeling van 
de ontwerpen van de landschapsarchitecten wordt daarbij zo veel mogelijk 
gevolgd. Zo wordt de grond ververst.
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Bomenplant in Slotermeer en het iepeneiland

De iep

Er bestaan meer dan 60 soorten iepen. In Tuinstad Slotermeer is de aanplant 
vanuit een goed doordacht plan opgezet. De ontwerper moest hierbij meer 
dan 50 jaar vooruit denken. Eigenlijk beginnen we nu pas te zien wat de land-
schapsarchitecten destijds bedoelde. Die kans is echter niet altijd gegeven, 
omdat bomen al eerder zijn gekapt. Mooi voorbeeld is het eiland met iepenbos 
in het Slotermeer. 

Op het eiland is 95% iep. Kritiek hierop is dat de bomen te dicht op elkaar 
staan. Bomen hebben daar echter minder last van dan men denkt. Ze passen 
zich aan aan de groeimogelijkheden. Zo ontstaan specifieke groeipatronen 
en structuren, zoals de bomenkathedraal, bijvoorbeeld bij het haventje in 
Slotermeer waar 50 jaar oude iepen staan. In Nieuw West staan veel iepen. 
De kathedraal ontstaat omdat de boom aan de binnenkant weinig blad laat 
groeien en aan de buitenkant juist weer meer. N.B. iepen zijn erg ziektege-
voelig. Met name lijdt de iep aan de zgn. iepenziekte, die in de jaren 20 met 
houttransport uit Azië naar Neder;and, Amsterdam is gekomen. Het is een 
schimmel veroorzaakt door een kevertje. Binnen een week produceert de iep 
een afweersysteem door groeicellen af te sluiten. De boom groeit dan niet 
meer en gaat dood. De Nederlandse botanicus en schimmeldeskundige 
Marie Beatrice “Bea” Schol - Schwarz (1898-1969) ontdekte als fytopatholoog 
de schimmel die de Nederlandse iepziekte veroorzaakte. Ze bestudeerde eerst 
ziekteverwekkers van pinda’s en later de schimmel Phialophora. Ter voorko-
ming van de uitbreiding van de ziekte is, wanneer de ziekte wordt geconsta-
teerd bij een boom dat deze onmiddelijk wordt gekapt.



Er worden iepensoorten gekweekt, die meer resistent zijn tegen de schimmel. 
Kleine gekweekte boompjes worden herplaatst. De nieuwe soort is iets gril-
liger van structuur. Op sommige plaatsen in Nieuw-West zijn monumentale 
iepen met kroonvorm gepland. Deze iepensoort is destijds geïntroduceerd 
door H.P. Berlage, de ontwerper van Nieuw-Zuid. Nieuwe aanplant naast deze 
boom met kenmerkende vorm steekt nauw. Hier zien we een voorbeeld waar 
er een vierde monumentale iep is vervangen door een haagbeuk. Wat vol-
gens Hans Kaljée een minder geslaagd idee is geweest. Hij zou deze aanplant 
graag veranderd zien.
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Mooiste bomen kathedraal bij het haventje en de Ulmus ‘Bea Schwarz’, Noordzijde bij de Sloterplas

Schimmel uit Azië
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Aanplant nieuwe andere soort iep en aanplant van haagbeuk bij iepen met kroonvorm 

Kenmerkend voor de iep is het vallen van de iepenzaadjes. Iedere lente 
strooien de iepen miljarden zaadjes door de stad. Rondom dit fenomeen zijn 
tal van activiteiten ontstaan, zoals bakker Holtkamp die speciaal gebak met 
iepenzaadjes maakt, maar vooral de organisatie van speciale fiets- en wan-
deltochten met het thema de zaadjes van de iep. Vooral de toeristenindustrie 
speelt erop in door te spreken van ‘Springsnow’.
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De plantaan

De andere boom die veel is geplant in Nieuw-West is de plataan. Van iedere 
boom zou Kaljée 5 voor- en 5 nadelen noemen. De plataan is op korte af-
stand van elkaar geplant. Nadeel is dat er minder parkeerplek is. Er wordt 
dan soms gekozen voor een grotere afstand tussen de bomen. Kaljée ziet 
dat liever niet omdat het straatbeeld met de bomen dan ten nadele wordt 
aangetast. Wanneer het warm wordt, laat de bast van de plataan los. We 
kennen die afgebladderde bast van de platanen uit Zuid-Europa, waar het 
warmer en droger is. De plataan is dus gewent aan warmte. Soms lijkt het 
alsof de bomen bij droog weer harder groeien en minder blad dragen. Echter, 
bij droogte verdampt de boom en krimpt de stam, ’s nachts wanneer het 
koeler is, zet de bast weer uit. De boom zucht dus als het ware en de plataan 
groeit niet sneller.

Platanen kunnen heel groot en breed worden. Ze zijn daarom reden voor 
klachten over het beperken van licht in de woning. De gemeente besluit 
daarom veel platanen te kandelaberen of te knotten. Wanneer er voor de 
eerste keer takken worden ingekort wordt dat kandelaberen genoemd. De 
daarop volgende keren heet dat knotten. Nadeel hiervan is wel, dat de aanwas 
van nieuwe takken steeds sneller gebeurt en er dus vaker geknot moet worden.

Platanen en de bast van de plataan.
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Nog een pijnpunt volgens Kaljée is de aanplant van de opgaande plataan. 
Kaljée vindt de plaatsing van deze boomvorm langs de weg minder geslaagd.

Oudste plataan in Amsterdam staat in het Leidse bosje. De stam van de pla-
taan heeft een omtrek van 7 meter en is 160 jaar oud. Volgens Kaljée is de 
boom in de pubertijd, want een plataan kan duizenden jaren oud worden. In 
Griekenland zijn platanen te vinden van 1400 jaar oud.

Gekandelaberde of geknotte platanen

Plataan in het Leidse bosje.

Opgaande platanen
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Taxus

In het Sloterpark staan veel Taxus-
sen. Deze boom kan heel oud worden. 
Op begraafplaatsen in Engeland zijn 
taxussen die ouder dan 100 jaar te 
vinden. De boom groeit wel erg traag.
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In de stad staan circa 16.000 populieren, waarvan 7.000 de Canadese populier 
betreft. Groot nadeel van deze Canadese populier is dat bij de volwassen 
boom takken er spontaan vanaf kunnen vallen, ook bij windstil weer! Dat is 
erg gevaarlijk, de gemeente is bang dat fietsers of voetgangers zo’n tak op 
hun hoofd krijgen, en besluit de komende winter zo’n 900 tot 1000 Canadese 
populieren te kappen op plaatsen waar mensen dicht bij de bomen komen.

Wilgen en populieren

Wilgen en populieren

In de wijk en rond de Sloterplas zijn veel verschillende soorten populieren 
en wilgen te vinden die in de herfst mooi kleuren. Destijds hadden de land-
schapsarchitecten van Nieuw-West deze kleurrijke uitstraling rondom de 
plas al voorzien. 
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Groepje Italiaanse populieren

De Italiaanse populier is een van de modernste soorten van de opgaande 
populier.

Op de grond gevallen takhout van Canadese 
populier

Canadese populier in het Vondelpark, waar-
van de takken met touwen vastgebonden 
zijn, zodat ze niet zomaar naar beneden kun-
nen vallen
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Valse Christusdoorn

De valse Christusdoorn wordt de laatste tijd veel geplant, omdat hij een 
transparante kroon heeft en dus meer licht doorlaat. In een straat is de 
boom geplaatst tussen de parkeerplaatsen. De weinige groeiruimte van de 
nieuwe aanplant gaat Kaljée aan het hart. Dat had hij liever anders gezien. 
Ondanks de populariteit van deze boom zijn er toch ook klachten; vooral 
vanwege overlast van neergevallen bladeren. Laatst was er een rechtszaak 
over een dergelijke klacht van overlast van bladeren op een terras. In dit 
geval werd de klacht door de rechter terecht gevonden en moest de boom 
die de overlast veroorzaakte, worden gekapt.

Valse Christusdoorn met open kroon en in het najaar de bladeren op de bestrating

De vleugelnoot

De aanplant van vleugelnoten in Nieuw-West vindt Kaljée echt een parel onder 
de boomaanplanting. Hij ziet dat daar jaren terug echt over is nagedacht 
en wijst er nog maar eens op dat wij nu pas de resultaten van die ontwerpen 
kunnen zien, waarbij we ons moeten realiseren dat de bomen weliswaar zo’n 
50 à 60 jaar oud zijn, maar daarom nog niet volwassen. De takken van de 
vleugelnoot groeien laag uit en verstrengelen zich met de vleugelnoten er-
naast. De bomen hebben een oppervlakkig wortelpatroon, dat wil zeggen de 
wortels groeien niet diep, maar aan de oppervlakte. Dat heeft als nadeel dat 
de bomen al snel de bestrating opdrukken. Weliswaar zijn ze qua straatbeeld 
mooi geplant, maar ze hebben toch te weinig groeiruimte, waardoor die op-
druk op tegels en klinkers ontstaat. 



Verplaatsing van een vleugelnoot in 2007
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Ze worden om die reden nog maar zelden geplant. Een oplossing voor die op-
druk is het eens in de zoveel tijd verhogen van de bestrating, iets wat toch al 
vanwege het zakken van de stad gebeurt. Omdat de vleugelnoot zo’n stati-
ge uitstraling heeft en daarom vaak beeldbepalend zijn, kiest men ervoor de 
bomen in sommige gevallen te verplaatsen, zoals in 2007 de verplaatsing van 
een vleugelnoot waarbij kosten nog moeite werden gespaard. De verplaatsing 
kostte 6 jaar voorbereiding. Zo werden takken bij gesnoeid en de boom in doek 
verpakt. De boom werd uitgegraven en op houten panelen geplaatst en op die 
manier 500 meter verplaatst, zodat het een mooi beeld opleverde met de nieu-
we woontoren (Schutterstoren) erachter. De verplaatsing kostte € 80.000,-.

Vleugelnoten



Kersenbomen in herfst en voorjaar
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Kerseboom

In de kleinere straten in de wijk worden in overleg met de bewoners kleinere, 
vaak kleurrijke bomen geplaatst. Bewoners houden van kleurrijke bomen of 
van bomen die bijvoorbeeld een rol kunnen spelen voor de instandhouding 
van de bijen. Fruitbomen zijn daarvoor uitermate geschikt. Bijvoorbeeld de 
Kerseboom die gedurende het verloop van de seizoenen verschillende kleuren 
aanneemt. Ze zijn daarmee erg bepalend voor het straatbeeld. Sinds de jaren 
vijftig zijn er meer kersensoorten bijgekomen. Bij een grotere diversiteit aan 
soorten is er minder kans op ziekten. 

Hans Kaljée besluit zijn verhaal met het wijzen op de website van de gemeente, 
waarop alle bomen zijn geïnventariseerd en je kunt precies opzoeken welke 
boom waar staat. Volgens het is Nieuw-West uniek en heeft de wijk mooie 
bomen op mooie plekken. 
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Gesprek met de sprekers en vragen uit het publiek

Gerrit van der Plas dankt Pieter Boekschooten en Hans Kaljée voor hun bijdra-
gen en vraagt het publiek om reacties. Die zijn er volop. Hij vat de eerste vraag 
uit het publiek aan Hans Kaljée kort samen: ‘Praat je wel eens met een boom?’

Hans Kaljée: Ik moet zeggen, dat ik dat niveau niet bereik.

Een oplettende toehoorder had op een dia van het kandelaberen twee afval-
containers onder de boom zien staan. Zijn vraag is, wie verzint zoiets en mag 
dat zomaar?

Kaljée: Ja, dat plaatsen van ondergrondse afvalcontainers in de stad is 
een groot probleem. Net als de aanleg van kabels in de grond etc. In prin-
cipe wordt er gezocht naar een afstemming van de belangen. De plaatsing 
van de containers veroorzaken immers een hap uit de wortelgroei van een 
boom. Een boom gaat daardoor echter niet meteen dood. Het kan 5 à 10 
jaar duren, voordat we zien dat de boom erdoor is aangetast. 

Vraag: Gezien de toename van wateroverlast door forse regenbuien vraag ik 
me af in hoeverre zijn d wortels van de bomen eigenlijk ‘rainproof’?

Kaljée: Ja, je ziet in Nieuw-West ook steeds meer plasvorming in de parken en 
hier en daar op straat. Pompen haalt weliswaar het water weg, maar daarmee 
zakt de grond en daarmee de groeiruimte voor de wortels. Het is dus voor de 
bomen geen oplossing. Drainage is om diezelfde reden geen oplossing voor de 
bomen. Het eens in de 5 jaar ophogen van bestrating en parken ziet Kaljée als 
beste oplossing. De ophoging van de grond moet ook weer niet te snel gaan, 
want ook dan gaan de bomen dood. 

Bomen nemen zelf veel water op en brengen verkoeling. Om ze goed te laten 
groeien is het belangrijk dat ze de ruimte krijgen. Het verwijderen van tegels is 
een goede oplossing. Ook voor het laten wegzinken van regenwater in je tuin. 
Heb je plassen regenwater, haal tegels weg, zodat het water de grond in kan 
zakken en niet via putten en rioolafvoeren wegspoelt.



Vraag: Komt uw verhaal over bomen ook aan bij medebestuurders en col-
lega-ambtenaren?

Kaljée: Zeker. Ik spreek voor veel verschillende groepen: ontwerpers, beleid-
smakers en binnen het onderwijs. Ik deel mijn kennis over bomen met iedereen. 
Overdracht van kennis is mijn doel. Op allerlei niveaus probeert hij invloed uit 
te oefenen, maar dat lukt niet altijd. Maar hij is blij dat er in de afgelopen jaren 
veel is veranderd met betrekking tot opvattingen over groenvoorzieningen in 
de stad. De tendens verschuift ten gunste van het groen. 

Door middel van de uitgebreide website over de bomen in de stad kunnen ont-
werpers, beleidmakers en bewoners zien wat de stand der bomen in de stad is 
en daarmee rekening houden met hun plannen of wensen. 

Van der Plas: wat betreft kennisoverdracht zijn de excursies die over de groen-
voorziening in de stad worden georganiseerd door het Van Eesteren Museum 
ook belangrijk.

Boekschoten: er is zeker overleg. Zo is er volgende week een gesprek met de 
politiek over de geplande kap van de Acacia’s op de Burgemeester Elias-
straat, omdat ze voor veel opdruk van de bestrating zorgen. Het voeren van 
gesprekken en afwegen van de verschillende belangen blijft een belangrijk 
aandachtspunt voor een goede groenvoorziening in de stad.

Vraag: Rondom het Van Eesteren Museum zijn veel bomen gekapt, ondanks 
het gegeven dat het gebied een beschermd stadsgezicht is. Hoe kan dat? 
Kan het Van Eesteren Museum daar niet tegen optreden?

Boekschooten vindt het ook niet goed wat daar gebeurt. Anouk de Wit, direc-
teur van het Van Eesteren Museum: het museum kan een podium bieden voor 
discussies, en het is een plek waar kennisoverdracht kan plaatsvinden, maar 
het museum is geen actor in die zin dat het museum niet naar de Rechtszaal 
gaat.

Vraag: De Gemeente geeft bewoners toestemming om hun tuin uit te breiden. 
De tuin komt dan in sommige gevallen tot vlak bij de bomen die door de ge-
meente zijn geplant. Wanneer die bomen dan hun blad laten vallen, klagen 
de tuinbezitters dat er te veel blad in hun tuin komt en vragen een kapver-
gunning aan voor de boom naast hun tuin. Dat is toch een bizarre situatie?

Van der Plas: Ja, op dit punt missen we de aanwezigheid van Stadsbeheer! 
Een Stadsdeel geeft die toestemming.
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Vraag: kunnen wortels worden geprofileerd om bijvoorbeeld tegeldruk tegen 
te gaan?

Kaljée: Wortels van een boom afhalen is geen optie. Dat is eigenlijk onbespreek-
baar. Van taaie bomen, een plataan of een iep, kan je wortels afhalen, maar dat 
is wel echt vakwerk en moet echt door een deskundige worden gedaan. Bij 
vleugelnoten is wortels weghalen geen optie. Alleen enkele oppervlakte wortels 
zou mogelijk zijn. Bij dergelijke acties is het altijd noodzakelijk vooraf een BEA 
(Boom Effect Analyse) te maken door een kenner van bomen. Aan de hand van 
een zorgvuldige analyse kunnen besluiten tot kap en in een enkel geval tot het 
inperken van wortels van bomen worden besloten.

Van der Plas: Vaak ligt er wel erg veel macht bij de afdeling bestrating.

Kaljée: In de organisatie is dit probleem bekend. Maar ik kan melden dat daar 
toch een verandering gaande is. Er wordt gewerkt een andere organisatie-
structuur, die over alle deelfacetten heen gaat waardoor integrale afwegingen 
mogelijk zullen worden. Dit is een nieuwe ontwikkeling en zal na zo’n drie jaar 
haar vruchten afwerpen. 

Vraag: Aan het begin van de avond werd gesproken over de lange lijnen in de 
stedenbouw waarlangs bomen worden geplaatst. De Haarlemmerweg is zo’n 
lange lijn, maar er staan geen bomen. Binnenkort gaat die weg toch op de 
schop. Gaat men er dan ook bomen langs planten?

Boekschooten: Ja, dat gaat gebeuren. Iepen!

Het loopt tegen 10 uur en Gerrit van der Plas en geeft Anouk de Wit het woord 
voor de afronding van de avond.

Anouk de Wit dankt de sprekers en wijst er nog even op dat de manager 
flora en groen van de gemeente helaas vanwege ziekte moest afzeggen als 
spreekster. Maar zij is van plan om komend voorjaar mee te gaan met de 
groenexcursie ‘struinen door de natuur’, die het Van Eesteren Museum dan 
heeft gepland. Ze bedankt de vrijwilligers van het museum voor het verzorgen 
van de avond. 



37De stand der bomen in Nieuw-West #67

Verder lezen en kijken

Website: Bomen in beheer van Amsterdam: /maps.amsterdam.nl/bomen/

Over de iep: 
Hans M. Heybroek, Leo Goudzwaard, Hans Kaljée, Iep of Olm. Karakterboom 
van de Lage Landen (KNNV, vereniging voor veldbiologie, Zeist 2009)
Aflevering van Het Klokhuis ‘Iepenziekte’. 


