
“De juiste boom op de Juiste plaats” 

 

Jan P. Mauritz VRT 



Twee belangrijke onderdelen: 

 Kennis van de 

Standplaats 

 Kennis van het 

sortiment 



De standplaats 

Boven maaiveld: 

 Inrichting 

 Beschikbare ruimte  

 Ligging in Nederland 

 Functies en gebruik: 

1. Stadscentrum 

2. Woonwijken 

3. Infrastructuur en parkeren 

4. Openbaar groen en 

parken    

5. Industrieterreinen en 

winkelboulevards 

 

Onder maaiveld: 

 Doorwortelbare ruimte  

 Riolering, Kabels en 

leidingen 

 Ondergrond: 

 Bodemeigenschappen 

 Grondwater 

 

 



Een echte bomenplanter is als een …… !  

Eigenschappen van de bodem;  

 origineel of opgebracht  

 grondsoort en samenstelling 

 PH, mineralentoestand, bodemleven  

 Waterhuishouding; grondwater,   

 doorlatendheid , waterretentie  

 org.stof gehalte   

 luchthuishouding enz. 

 

en vervolgens afstemming met het gewenste sortiment 

 

 

 



Sortimentskennis 
 Sortimentskennis in sector daalt 

door Vut/pensioen  

 Geen aanvulling door 
vakspecialistische opleidingen meer 
in NL 

 Opleiding: Integrale managers, iets 
van groen, civiel, milieu 

 School en Sortimentstuinen worden 
of zijn al gesloten uit 
kostenoverwegingen ! 

 ‘Kennis’ uit een boekje 

 Verschraling van de O.R. en de 
kwaliteit van de woon- en 
leefomgeving. 

 

 Sassafras albidum 



Wordt u nerveus als ik vraag: 

Noem eens 5 CV’s van Acer platanoides ? 

NB. Er zijn ruim 160 CV’s van ! 



Of weet u het verschil tussen 

Prunus serrulata ….. 

‘Hizakura’ ‘Kanzan’ 

Enkele bloem            Dubbele bloem 



Acer campestre CV’s 

 ‘Arends’ 

 ‘Carnival’ 

 ‘Commodore’ 

 ‘Elsrijk’ 

 ‘Fastigiatum’ 

 ‘Globosum’ 

 ‘Green Column’ 

 ‘Huiberts Elegant’ 

 

 
 

 ‘Lienco’ 

 ‘Nanum’ 

 ‘Pulvarulentum’ 

 ‘Queen Elizabeth’ 

 ‘Red Shine’ 

 ‘Royal Ruby’ 

 ‘Senator’ 

 ‘Zorgvlied’ 

 



“Een kleine boom bestaat niet” 
 

Malus hupehensis ‘Arie Mauritz’   



Kroonvormen 
zoals Bolvorm: 

Acer campestre ‘Nanum’ 

Robinia pseud. ‘Umbraculifera’ 



Zuilen            Carpinus betulus 



Quercus robur 

‘Fastigiata Koster’ 

Robinia pseudoacacia      

 ‘Fastigiata’ 

Zuilvormen 



“de Juiste boom op de 

Juiste plaats” 

is een Kwestie van kennis 

en gebruik van je 

(boeren)verstand ! 



En dat ziet er dan Niet  zo uit 



een Domme Vraag 

bestaat niet ! 

een Dom Antwoord 

wel !  

EN … als je het zelf niet weet … 



De Toekomst: 

• Een bredere selectie van het 

sortiment bomen 

• Duurzame plantlocaties van  

hoge kwaliteit.  

• Uitbreiding van de 

mogelijkheden om (nog) 

grotere bomen in de 

stadscentra te planten. 

• Bomen planten op bijzondere 

plekken 



MIJN TIJD IS OP ! 



 

         

 

Vragen ! 

 

Opmerkingen ! 

          

 of 

‘Pek en Veren’  

 


