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VASTGOED TOT IN DE
‘Boompje groot, plantertje dood’ 
is voorgoed verleden tijd
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Handel in volwassen bomen is iets van de laatste decennia. Pas in het

begin van de jaren negentig van de vorige eeuw was zowel de kennis

als de techniek zover dat volwassen bomen daadwerkelijk van de ene

naar de andere stek konden verhuizen. Verbazingwekkende successen

zijn sindsdien behaald. Cruciaal daarbij is een naadloze

samenwerking tussen kweker, tuinarchitect en hovenier. Vandaar drie

vakmensen aan het woord; over de kick van het optillen van een boom

van acht ton, over een kaal veld dat binnen een paar dagen oogt als

een eeuwenoude tuin, en over de spanning of een 35-jarige beuk wel

of niet wortel schiet.

Tekst: Emiel Van den Berg
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De geschiedenis van de Koninklijke Boom-
kwekerij Alphons van der Bom uit Ouden-
bosch gaat terug tot het einde van de 18de
eeuw en is inmiddels in handen van de 6de
generatie; de broers Jaap en Frans van der
Bom. Elke generatie kende zijn eigen veran-
deringen op het gebied van kweken en sinds
het begin van de jaren ‘90 krijgen Jaap en
Frans te maken met de stijgende vraag naar
volwassen bomen. ‘Eerst vanuit openbare 
instellingen die de ongevoeligheid voor van-
dalisme en de tijdwinst als grote voordelen 
zagen. Later, halverwege de jaren ’90, 
ontdekte ook de particulier de mogelijkheden
met grote bomen’, aldus Jaap van der Bom. 
Het bedrijf heeft zich behoorlijk moeten aan-
passen aan die vraagverandering. Het met
spierkracht rondsteken en uitgraven van klui-
ten met twee tot drie meter doorsnede werd
overgenomen door een grote kluitrooier die

de kluiten in één keer uitsteekt en oppakt.
Ook het vervoer van oude bomen met een ge-
wicht van soms wel acht ton en een stamom-
trek van anderhalve meter, is inmiddels ver-
beterd. Was de kweker vroeger dagen aan het
graven, nu staat de boom in drie minuten bo-
ven de grond. Met een dieplader verhuist de
boom in no time naar zijn nieuwe standplaats
en een kraan tilt hem bij een moeilijk te be-
reiken achtertuin moeiteloos over het huis
heen. ‘Laatst nog moest een 40-jarige dakpla-
taan met een telescoopkraan over een garage
worden getild om hem in een achtertuin te
plaatsen. Dat was een indrukwekkende klus.
Dat de eigenaar alle vertrouwen in ons had,
bleek wel uit het feit dat hij zijn Porsche tij-
dens de werkzaamheden in de garage liet
staan. Dat zijn voor mij de hoogtepunten van
dit werk!’ Bij het optillen van de boom noemt
Van der Bom het zoeken naar het juiste even-

wichtspunt als moeilijkheidsfactor. Dat even-
wichtspunt is voor elke boom compleet an-
ders. Zo kan het totale gewicht van een beuk
met een stamomtrek van één meter en een
kluit van drie meter, gemakkelijk twee ton
groter zijn dan dat van een even grote linde.
Dat vereist specialistische stuurmanskunst!  

Groenliefhebbers

Een particulier die op zoek is naar een grote
boom bezoekt een kwekerij meestal met zijn
tuinarchitect. Vaak is er maar één boom ge-
schikt voor de plaats die de architect in ge-
dachten heeft. Van der Bom ziet de volwassen
boom daarom als een stuksproduct dat de
klanten het beste zelf aan de stam, onder de
kroon kunnen uitkiezen. Hij omschrijft deze
klanten als bewuste groenliefhebbers, veelal
rond de middelbare leeftijd, met een flink
huis, maar vooral een grote tuin. ‘Het zijn
mensen die niet tot hun zeventigste willen
wachten totdat hun boom volgroeid is. Met
een grote boom kopen ze als het ware tijd.’ 
Op de kwekerij heeft Van der Bom van di-
verse boomsoorten grote exemplaren staan.
‘De beste tijd voor het uitzoeken van een grote
boom is de zomer. Dan staat de boom volop
in blad en is hij het beste op zijn kwaliteiten
te beoordelen. Voor de nieuwe eigenaars is
het soms teleurstellend te moeten horen dat
hun boom pas een half jaar later te verplaat-
sen is en dat ze geduld moeten hebben.’ Blijk-
baar is de liefde voor zo’n volwassen boom 
intenser dan voor een ‘sprietje’ uit het tuin-
centrum. 
Een volwassen boom is niet goedkoop. Re-
ken, afhankelijk van de soort, bij een stam-
omvang van een kleine meter gerust op acht-
duizend euro. ‘De verwachtingen zijn
daarom vaak hoog gespannen. Wat niet ieder-
een kan accepteren, is dat een net verplante
volwassen boom in zijn hernieuwde startja-
ren niet meteen aan die verwachtingen kan
voldoen. Er zijn twee tot drie jaar nodig voor
zo’n kolos volledig is hersteld van zijn verhui-
zing en weer volledig in blad pronkt.’ Maar
dan heb je ook wat.

Jaap van der Bom
Boomkweker

‘Vroeger duurde het 
dagen nu staat zo’n reus in
minuten boven de grond.’E
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‘Met groot materiaal is in korte tijd een
kant en klare tuin af te leveren. De com-
positie is meteen af waarbij de beeldbepa-
lende planten direct op hun plek staan. Zo
maak je nooit de fout dat een tuin te vol
wordt. Onderbeplanting zie ik daarbij als
de stoffering in een huis. Die vervang je
gewoon om de zoveel jaar.’ Aan het woord
is Jacques van Leuken, architect van ‘Gar-
dens, Parks & Estates’. Hij roept zichzelf
uit als één van de weinige specialisten in
Nederland die zich bezighoudt met vol-
wassen bomen en is daarin opmerkelijk
gedreven. ‘Ik verkondig het evangelie!’ 
Een boom is volgens Van Leuken essenti-
eel in elke tuin. Een echte boom zorgt
voor schaduw, geeft als ‘plafond’ ruimte-
lijke werking, kan prachtig dienen als
achtergrond en heeft vaak extra sier-
waarden als bloesem, gekleurd blad en
niet te vergeten een wintersilhouet. Van
Leuken ziet een boom als een kunstwerk.
Bij de keuze ervan laat hij zich leiden door
de natuurlijke omgeving èn de architec-
tuur van het aanpalende huis. ‘Maar ook
het tuinontwerp en, misschien wel het be-
langrijkste, de bodemgesteldheid spelen
een rol. Zeker bij volwassen bomen is het
belangrijk dat de boom in dezelfde grond-
soort verder kan groeien. En dat is meteen
de grootste beperking. In een bosomge-
ving op Brabantse zandgrond plant je nou
eenmaal geen vochtminnende treurwilg.
Toch verleg ik wel eens die grenzen en pas
ik gigantische operaties voor grondaan-
passing toe. Zo heb ik ooit enorme rhodo-
dendrons van vijftig jaar oud op de
Zeeuwse klei aangeplant. Omdat rhodo-
dendrons geen liefhebbers van klei zijn,
heb ik de klei weg gegraven en het com-
plete plantgat gevuld met een pakket turf.
Dat plantgat besloeg toen het meters
lange en brede kroonoppervlak van de
rhododendrons en was zeker zeventig
centimeter diep.’ 
Bij het uitkiezen van groot plantmateriaal
voor een klant rijdt Van Leuken eerst uit-
gebreid rond op vooraanstaande kweke-

rijen. ‘Een boomkweker denkt in maat-
voering en heeft het bij grote bomen over
stamomtrek. Die gegevens zeggen mij
niks. Waar ik dan naar op zoek ben, is een
boom met een spraakmakend silhouet,
een goede kroonvorm. De ene linde is de
andere niet!’ Mooie volwassen bomen en
heesters zijn niet op elke hoek van de
straat te koop, maar Van Leuken kent in-
middels zijn adressen. 
Persoonlijke keuzes heeft de architect ze-
ker. In een landschappelijk gebied ge-
bruikt hij graag een paardenkastanje, een
groene en roodbladige beuk of een linde.
In het stedelijk gebied valt de keuze niet
zelden op Gleditsia, Sophora en Fraxinus.
Alledrie bomen die met hun transparante
kronen het zonlicht goed doorlaten en
waar de bladval niet teveel overlast veroor-
zaakt. Bomen, die architectonisch gezien
prima passen bij de bebouwing, die de ar-
chitectuur niet verdoezelen. In een
parkachtige omgeving ziet Van Leuken
liever bomen met groter blad en een
zwaardere kroon als Catalpa en Paulow-
nia, en in een meer besloten omgeving
past de architect vaak vorm- en knotbo-
men toe. Soms valt daarbij de keuze op
een forse struik die tot een kleine meer-
stammige boom is uitgegroeid. Groenbla-
dig heeft zijn voorkeur. ‘Bomen met rood
of geel blad vragen visueel extra aandacht,
en horen wat mij betreft in een vrije
ruimte te staan.’

Tijdwinst

Van Leuken ziet in de aanplant van grote
bomen veel tijdwinst. ‘Op het volwassen
worden van ruimte bepalende planten zo-
als grote solitairstruiken en -bomen moet
je geen vijftien of twintig jaar gaan zitten
wachten. Dat betekent al die jaren onba-
lans in een tuin of park. Vergelijk het met
het volzetten van je droomwoonkamer
met poppenkastmeubels, die pas later
hun ideale vorm gaan krijgen.’ Van Leu-
ken kiest voor duidelijk onmiddellijk ef-

fect. ‘Laatst heb ik op een nieuw aange-
legd landgoed compleet nieuwe lanen ge-
creëerd door de aanplant van bijna vijf-
honderd kastanjes, beuken en eiken van
gemiddeld meer dan vijftig jaar oud. Van
een weiland is binnen een jaar een vol-
groeide tuin te maken.’ 
Dat van al die vijfhonderd volwassen bo-
men er slechts drie het loodje legden, wijt
Van Leuken aan de expertise van kweker,
hovenier en architect. ‘Dàt samenspel be-
paalt het succes!’ Te overtuigen hoeft Van
Leuken zijn klanten zelden. ‘Als specialist
neem ik iedere klant mee naar de kweke-
rij. Daar worden ze lyrisch van die
machtige exmplaren. Gemiddeld is men
voor een bescheiden Nederlandse tuin
dertig procent méér kwijt als direct wordt
gekozen voor volwassen bomen. En dat
vormt zelden een probleem.’

Jacques van Leuken
Tuinarchitect

‘Een kaal weiland oogt
binnen een jaar als een 
volgroeide tuin.’
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Diederik Zandee werkt al ruim twintig jaar
als boomverzorger en tuinaanlegger. Als eige-
naar van zijn in Breda gevestigde hoveniers-
bedrijf De Zanderik staat hij bekend als dè re-
gionale bomenspecialist. Staat ergens een
boom te verpieteren dan belt hij aan om de ei-
genaar daarop te attenderen. Ziet hij ergens
een boom met een te strakke boomband dan
snijdt hij de band door. Zandee kan niet an-
ders, bomen hebben zijn passie.
De veranderingen van de afgelopen twintig
jaar in de tuinwereld heeft Zandee van dicht-
bij meegemaakt. ‘Wanneer iemand twintig
jaar geleden een boom voor zijn tuin kocht,
kon hij enkel kiezen uit jonge exemplaren.
Een boom van vijf jaar oud was al exclusief.
Maar toen in de jaren ’90 de belangstelling
voor kwalitatieve tuinen toenam, steeg gelijk-
tijdig de aandacht voor de boom.’ Zandee pro-
fiteerde daarvan en hij is inmiddels uitge-

groeid tot een gewaardeerd bemiddelaar in
bomen. Hij stimuleert de aanplant van grote
bomen en ziet voor de boom een absolute
hoofdrol in elke tuin. ‘Als eerste dient een
grote boom als blikvanger. Daarnaast geeft hij
meteen de gewenste schaduw en koelte tij-
dens warme zomerdagen. Maar ook het bre-
ken van de wind is een gewaardeerde eigen-
schap.’ Een beeldbepalende boom is niet
alleen een functionele aanwinst voor de tuin,
ook het bijbehorende huis krijgt er een
krachtiger uitstraling mee. En dat resulteert
onomstotelijk in een hogere marktwaarde. ‘In
de Verenigde Staten is dat al jaren een alge-
meen bekend en erkend fenomeen. Staan
daar één of meerdere grote bomen bij een
huis dan is dat huis meteen meer waard.’
Zandee probeert daarom de makelaars met
wie hij regelmatig samenwerkt, te overtuigen
van het belang van een goed verzorgde tuin

bij een huis in verkoop. ‘Ik adviseer hen om
voor ze tot verkoop overgaan, eerst de tuin
flink aan te pakken. Het liefst ook met ruime
aandacht voor bomen. De kosten voor dat
werk worden er bij de verkoop ruimschoots
uitgehaald.’  
Behalve dat Zandee het gebruik van bomen
stimuleert, vragen zijn klanten ook vaker naar
groter materiaal. Geduld is tegenwoordig een
schaars goed en de te besteden budgetten blij-
ken substantieel hoger dan een tiental jaren
geleden. Hét sleutelwoord bij aanschaf is: ka-
rakteristiek. 

Krachtige beuken

‘Vroeger moest een boom recht zijn en pas
vanaf twee meter vertakken. Tegenwoordig
scoren juist kromme en meerstammige bo-
men. Ook vormbomen zijn geliefd.’ Zandee
beschrijft het voorbeeld van een onder archi-
tectuur gebouwde, vrijstaande bungalow uit
de jaren ’60 waaromheen hij onlangs de tuin
ontwierp. De opdrachtgever wilde een sobere
tuin met een hoofdrol voor slechts enkele bo-
men. In plaats van veel geld uit te geven aan
een grote hoeveelheid struiken is het over-
grote deel van de tuin nu gazon met vier
krachtige beuken van vijfendertig jaar oud. Ze
zijn op stam gekweekt en hebben een in bol-
vorm geknipte kroon van bijna twee meter
doorsnede. Daarmee kreeg deze tuin meteen
body.’ Zandee’s opvatting is dat je beter met
een enkele grote boom als eyecatcher kunt
werken dan dat je kiest voor tien kleine bo-
men die amper opvallen. 
Werken met grote bomen heeft zo zijn aan-
dachtspunten. Natuurlijk krijgt het boven-
grondse deel, de vorm, ruim aandacht maar
Zandee let vooral ook op het ondergrondse
deel. Dáár zit de vitaliteit van de boom. Een
ruim plantgat, een weloverwogen bemesting
en het stimuleren van het bodemleven zijn
daarbij belangrijk. ‘Daarnaast zorg ik voor de
nodige nabegeleiding. Of de klant het nou wil
of niet, ik ga toch altijd even langs om een
oogje in het zeil te houden. Daar zijn de bo-
men letterlijk en figuurlijk te kostbaar voor.’ •

Diederik Zandee
Hovenier

‘Beter één monumentale 
eyecatcher dan tien 
onzichtbare boompjes.’E
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