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KEN UW BOS
Bomen geriatrie
Tekst Rogier Veldhuisen
Alles dat leeft veroudert;
van planten tot huisdieren
en van oma’s tot opa’s.
Dat dingen kapotgaan of
simpelweg ophouden te
bestaan is ook de reden waarom dingen waardevol zijn
juist omdat ze ooit weer verdwijnen en dat dingen
waardevoller worden naarmate zij dichter hun eind
naderen – althans zo voelen we dat.

Winnaar Tuinenwedstrijd bekend
Heemstede - De winnaar van de
Tuinenwedstrijd is bekend. Alle
inzendingen die de redactie heeft
ontvangen zijn nog eens goed nader
bekeken. William Dobbe van Tuincentrum De Oosteinde heeft de
tuininzending van Tom Geuzebroek
als winnaar aangewezen.

Oude bomen zijn enorm waardevol voor mens en dier.
Veteraanbomen noemen we dat. Bomen die ouder zijn
dan de gemiddelde verwachting krijgen deze eretitel.
Deze oude rakkers zitten vaak vol met holtes die de
ongeheelde wonden van het verleden voor ons duidelijk zichtbaar maken. De dieren van het bos maken
dankbaar gebruik van deze onverwerkte jeugdtrauma`s, onder andere door daarin veelvuldig hun
nest of hol te maken. Zo overwinteren vleermuizen
vaak in de relatief warme en vochtige holtes van oude
bomen.
Zoals we bij mensen het einde zo lang mogelijk
proberen uit te stellen, zo is dat ook bij veteraanbomen.
Voor mensen zijn er speciale artsen, geriaters. Zij
hebben zich gespecialiseerd in het verzorgen van de
ouden van dagen. Bij bomen is dat niet anders; bomen-

ridders die zich hebben gespecialiseerd in het verzorgen van veteraanbomen zijn dan ook net zo noodzakelijk.
Als de omstandigheden van ons klimaat te snel veranderen is dat vaak niet gunstig voor planten, bomen en
dieren. De aanhoudende droogte – nu al het derde jaar
op rij – is daarbij vooral een punt van zorg. Grote oude
bomen blijken in deze omstandigheden moeilijker in
staat hun vaak zware takken te dragen. Specialisten
bieden uitkomst. Het is een sport op zich om de boom
zó te snoeien dat het einde niet bespoedigd wordt en
de veiligheid toch gegarandeerd is.
Bij Groenendaal langs de Van Rappartlaan was dit deze
zomer het geval. Eeuwenoude eiken bleken na jaren op
hun donder gehad te hebben de strijd te verliezen. Met
als gevolg dat halve bomen naar beneden kunnen
storten, met alle gevolgen van dien voor gebruikers
van de rijbaan eronder.
Het gevaarlijke gebied werd in augustus afgesloten en
gedurende twee weken hebben de bomengeriaters
zich ingezet om de veiligheid te kunnen garanderen en
de levensverwachting van de bomen te verhogen.
Zodat wij met zijn allen in Groenendaal nog zo lang
mogelijk kunnen genieten van deze imposante
veteraanbomen.
Deze rubriek komt tot stand met medewerking van
Vereniging Vrienden Wandelbos Groenendaal.
info@wandelbosgroenendaal.nl,
www.wandelbosGroenendaal.nl.

Tom heeft 17 jaar aan deze tuin
gewerkt, niet alleen planten struiken,
bomen maar vooral ook veel tuingrond, potgrond en ook grind.
“Gelukkig was en is het veel werk
want bezig zijn in de tuin is een
ontspannende inspanning.
Elk jaar weer nieuwsgierig wat er
overblijft van het werk van vorig jaar
en de uitdaging van verbeteren
blijft”, aldus Tom.
De winnaar is geïnformeerd.
Van harte gefeliciteerd!

Foto’s: Vrienden Wandelbos Groenendaal.

KRUISWOORDPUZZEL

Deze puzzel wordt u aangeboden door Albert Heijn aan de
Blekersvaartweg 57 in Heemstede. Lekker puzzelen voor
een heerlijke prijs: een goedgevulde AH-tas vol artikelen!
Mail uw oplossing uiterlijk
maandag 12 september,
17 uur naar:
redactie@heemsteder.nl,
onder vermelding van kruiswoordpuzzel, voorzien van
uw naam, telefoonnummer
en e-mailadres.
De winnaar ontvangt bericht
via de e-mail waarmee de
gewonnen boodschappentas
afgehaald kan worden in de
AH-vestiging aan de Blekersvaartweg 57 in Heemstede.
Over de uitslag wordt niet
gecorrespondeerd. Succes!
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