
De Nederlandse boom - van IJstijd tot zonneterras 

Otto Koedijk 

Hoe komi het dat er in Nederland zo 
vee! verschillende soonen bomen 
staan en hoe komi het dat in Neder
land al dat hout nu nog 20 weinig 
wordt toegepast? 

Beantwoording van deze vragen vergt
 
eerst een snelle schets van de ontwik

keling van bet Nederlandse bomenbe

stand.
 
In de laatste Ustijd maakten sneeuw,
 
ijs en stuivend zand bet leven van elke
 
boom orunogelijk. Na de Ilstijd, zo'n
 
20.000 jaar geleden, kwamen de bo

men langzamerband terug. In ons
 
boekje van Europa kwam de grove den
 
10.000 geleden weer voor. In d~ bo

dem vindt men regelmatig eiken die
 
dendrochronologen soms dateren op
 
8.000 jaar oud .
 
Rond bet begin van de jaartelling kwa

men hier ongeveer dertig verscbillende
 
soorten bomen voor. De Romeinen in

troduceerden toen onder meer de tam

me kastanje. In de 16de eeuw, toen de
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Tuinbank van Nederlands robiniahout. 
Ontwerp en uitvoering Pentagram 
meubeimakers, Lexmond 

Hollanders pas echt begonnen met va

ren en bandeldrijven, werden de pla

taan en de gouden regen voor het eerst
 
geplant, Tegenwoordig zijn dat aIge

meen bekende bomen, maar men zaI
 
deze nu eigenlijk nooit tegenkomen in
 
een bos. In de 17de eeuw bracbten ban

delslieden nog veel meer exotische bo

men naar Holland.
 
Met de introductie van de Engelse tuin

stijl in Nederland kregen veel Aziati

sche en Amerikaanse bomen een ere

plaats op met name Utrecbtse en Geld

erse landgoederen. Acacia en vaIse
 
christusdoorn bijvoorbeeld schoten
 
wortel in grote delen van Europa. Zul

ke bomen plantte men niet aIleen voor
 
de sier, voor bet bout bestonden vaak
 
bijzondere toepassingen. In de 17de
 
eeuw was Holland een mondiaaI cen

trum voor houtbewerking.
 

De traditie van de Engelse tuinstijl
 
werkt door tot in de buidige beroeps

praktijk van boveniers. In Nederland
 
vindt men een gigantische verscheiden

heid aan bomen in tuinen, in plantsoe

nen en op straat , Veel meer dan in de
 
ons omringende landen. Door een his

torische samenloop van omstandigbe

den is een boomkundige bijzonderheid
 
in veel tuinen bijna gewoon.
 

Tweede leven van een boom
 
Hout is een waardevolle grondstof met
 
heel bijzondere eigenschappen en vaak
 
toegepast vanwege het estbetiscbe ui

terlijk. Terwijl de boeveelheid en ver

scheidenheid van bout in Nederland
 
toeneemt, werken er nu nog maar rela

tief weinig mensen met bout. Hoe
 
komt dat?
 
In de 17de eeuw importeerde Holland
 
aI bout uit Amerika en Azie. De Repu

bliek kon niet in eigen houtbehoefte
 
voorzien, maar er bestond een dege

lijke handelstraditie.
 
Vanaf de 60-er jaren van onze eeuw
 
werd de markt overspoeld met goed

koop Arnerikaans en tropisch bout.
 

Expositie 

VERENIGING HOU1RDK NE
DERLAND exposeert in de maanden 
september en oktober in het kan
toor van bet Algemeen Burgerlijk 
Pensioenfonds in HeerIen. 

Leden van deze vereniging laten 
meubels, beelden en boutdraaiwerk 
zien. De tentoonstelling is te bezich
tigen tijdens de kantooruren . 

ABP-gebouw, Oude Lindenstraat 70, 
Heerlen, tel. 045-5798100. 

Men vergat hier de waarde van bet in
landse hout. Onbekend maakt onbe
mind . Veel stammen gaan nu de grens 
over. De ons omringende landen heb
ben een minder kwetsbare traditie in 
bosbouw en houtbewerking. 

Houtdraaiwerk foto: 0110 Koedijk 

In Duitsland, Belgie of Frankrijk weet 
men de kwaIiteit van de Nederlandse 
iep, es of eik kennelijk beter te waarde
reno Zo biedt Nederlands hout grond
stof voor ambachten in het buitenland 
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In de documentatiemap "Portretten Paddestoelentoren Ret Rondeel 
en adressen van k1einschalige bedrij
ven en organisaties die kunnen hel
pen bij de realisatie van een natuur
rijke tuin" hebben wij onder de ru
briek "Verantwoord gebruik van 
hout en ander materiaal in de 
tuin" 21 adressen verzameld van uit
eenlopende bedrijven en organ isa
ties, die op dit terrein producten 
en/of diensten leveren . B.v. tuin
meubelen, speeltoestellen, "mobiele 
zaagmachine", wilgetenenvlecbters. 
Meer informatie: Sticbting Oase, 
Kloosterstraat 7,6641 KW Beunin
gen, 024-6771974. 

en gaat bier veel kennis van bout en 
traditie in ambachten verloren. 
Het tij lijkt echter te keren. Sinds enke
le jaren zijn er initiatieven om houtbe
werkingstradities weer nieuw leven in 
te blazen. De grondstof bout is in grate 
verscheidenheid voorradig en modeme 
zienswijzen en tecbnieken scbeppen 
meer mogelijkheden voor ambacbte
lijke houtbewerkers. In de afgelopen 
jaren zijn verenigingen opgericbt voor 
muziekinstrumentenmakers en hout
draaiers. Ook bestaat er sinds 1995 een 
vereniging die er naar streeft bet bout 
uit de regio meer boogwaardige toe
passingen te geven en bet werk van 
houtbewerkers ruimere aandacbt te be
zorgen. Deze Vereniging Houtrijk 
Nederland organiseert regelmatig ten
toonstellingen met verscbillende disci

plines van boutbewerking.
 
Een aantal leden zijn vooral bezig met
 
buitentoepassingen van bout. Robinia
 
en tamme kastanje, lenen zich voor
 
buitenwerk, van speeltoestel tot hek

werk. De afgelopen jaren bebben ras
ter- en hekwerk van deze van nature 
duurzame houtsoorten al een aardig ge
deelte van de markt veroverd. 0 

Otto Koedijk is voorzitter en gang
maker van de Yereniging Houtrijk 
Nederland. Postbus 107, 6970 AC 
Brummen 
Tel: 0575-564658 

Vereniging Houtrijk Nederland
 
Secretariaat:
 
Postbus 3,4128 ZV Lexmond,
 
tel. 0347-341216,fax: 0347-342350
 

Marianne van Lier 

Aan de rand van bet Nijmeegse Kro
nenburgerpark, op loopafstand van bel 
station en de binnenstad, bevinden zicb 
een drietal middeleeuwse torens die tot 
het eind van de vorige eeuw deel uit
maakten van een indrukwekkende 
stadsmuur. In de middelste toren is 
sinds enige jaren bet paddestoelen-on
derwijs-museum gevestigd, een initia
tief vanuit de SOM (Stichting voor 
Omgevingseducatie en Milieucommu
nicatie). 

TentoonsteUing 
Het is de bedoeling dat deze 'padde
stoelentoren' uit zal groeien tot een in
forrnatiecentrurn waar iedereen terecbt 
kan met alle mogelijke vragen op bet 
gebied van paddestoelen. Maar ook nu 
al is een bezoekje de moeite waard . TOI 
en met 14 december kunt u er een reis 
maken door de tijd aan de hand van 
mythen en sagen rand paddestoelen 
(openingstijden: zie kader) . 

Grotklimaat 
Er worden in de Paddestoelentoren bet 
gebele jaar verscbillende soorten pad
destoelen gekweekt, zoals b.v. inkt
zwarnmen, pruikzwarnmen, lakzwam
men en oesterzwarnmen. Dat lukt heel 
goed, want in de toren heerst een 'grot
klimaat' doordat de drie meter dikke 
muren zijn volgelopen met water en 
het daglicht slechts door enkele schiet
gaten kan binnentreden, ideale omstan
digbeden voor paddestoelen dus. 

Zelfkweken 
Voor wie ook zelf tbuis of op school de 
ontwikkeling van paddestoelen wil vol
gen stelt de SOM kant en klare kweek
pakketten samen . Deze bestaan uit een 
plastic zak, gevuld met gecomposteer
de paardemest doorgraeid met schim
meldraden van champignons met daar
op een laag dekaarde , Ze kosten f7,50 
per stuk (excl. eventuele verzendkos
ten). Grotere bestellingen graag ruim 
drie weken van tevoren doorgeven. De 
SOM biedt ook workshops en cursus 

Adres: Paddestoelentoren Het Ron
deel, Parkweg 65, 6511 BE Nijme
gen. Tel: 024-3601155. 

Openingstijden: 7 september tot en 
met 14 december, elke zondag 12.00 
- 17.00 uur. In de berfstvakantie (13 

tim 17 oktober) elke dag van 12.00 
uur - 17.00 uur. Door de week op af
spraak. 

Entree: Volwassenen f2,50, 7 tot 16 
jaar fl,50. Tot 7 jaar gratis. 

sen aan, b.v. een kweekcursus voor 
tuinbezitters. 

Lesmateriaal: 'Mannetjes in bet bos' 
De SOM beeft lesmateriaal over pad
destoelen ontwikkeld voor de midden
bouw van de basisschool. Aan de band 
van verscbillende verbalen worden al
lerlei aspecten rand paddestoelen be
licbt. Het pakket bestaat uit een Verha
lenboek, een Docentenhandleiding en 
een Werkboek voor de leerling. 
Prijs (compleet) f32,50 plus f7,- ver
zendkosten. Het verbalenboek is ook 
los verkrijgbaar voor fI2,50. 

Vool' meer informatie (ook voor het 
maken van afspraken voorexcursies): 
SOM, Postbus 1575, 6501 BN Nijme
gen. tel: 024-3789206. Contactper
soon: los v.d. Lint. 
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