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boeken
Wout kromhout

Bijzondere bomen 
in Nederland

 ‘Met het oproepen van ver-
wondering over bomen wil 
de Bomenstichting bereiken 
dat mensen bewuster en zorg-
vuldiger met bomen omgaan’, 
schrijft Frank Moens, hoofdau-
teur van dit prachtige boek. 

Door te schrijven over bo-
men die door hun bijzondere 
geschiedenis opvallen of om 
een andere reden extra waar-
de hebben en het vermelden 
waard zijn, wil de Bomenstich-
ting aandacht vestigen op een 
aantal bijzondere bomen in 
Nederland, de Nederlandse 
Antillen en Aruba. 
Sommige zijn welbekende 
exemplaren die al veel aan-
dacht hebben genoten in al-
lerlei publicaties. Toch zijn 
de verhalen daaromheen vaak 
niet bekend. Dat maakt dit 
boek tot een waardevol docu-
ment. De verhalen zijn vaak 
spannend en verhelderend, 
maar vaak ook leuk of opmer-
kelijk te noemen. De fotografie 
is van hoge kwaliteit en nodigt 
uit om zelf op (bomen)pad 
te gaan.
Wat duidelijk wordt als je 
het behandelde sortiment 
bekijkt, is dat er weinig zeld-
zame boomsoorten tot onze 
bijzondere bomen behoren. 

Cercidiphyllum of Pterocarya 
kom je bijvoorbeeld vrijwel 
niet tegen. Leuk om te lezen 
is dat er zelfs in Flevoland vier 
bijzondere bomen het boek 
hebben gehaald.
De naamgeving is, zoals je 
kunt verwachten van deze 
auteurs, vrijwel perfect. Alleen 
de nieuwe naam Xanthocyparis 
nootkatensis op Rhederoord 
blijkt een dubbel dipje te be-
vatten. 
Een vraag die bij mij opkomt is 
of de Nederlandse naam Rode 
beuk, die consequent wordt 
gebezigd, wel goed is. Ik zie 
zo weinig rood in de kroon. 
Bruine beuk zou mijns inziens 
een betere benaming zijn. (Dat 
‘rood’ is boomkwekersvakjar-
gon). Helaas wordt nergens 
duidelijk of er door de drukker 
gekozen is voor FSC-papier. 
Ik ga er maar van uit dat dit 
wel het geval is bij een boek 
over bomen!
Ik denk dat met het verschij-
nen van dit prachtige leesboek 
over bijzondere bomen in Ne-
derland een geweldige bijdrage 
is geleverd aan de bekendheid 
van een groot aantal bijzon-
dere en belangrijke bomen, die 
hierdoor ook een extra status 
hebben verworven. Wie aan 
deze bomen komt moet wel 
heel veel lef hebben. De NDV 
feliciteert de Bomenstich-
ting, de uitgever Boom en de 

auteurs met deze uitgave en 
beveelt het boek gaarne aan 
bij haar leden.

Bijzondere bomen in Nederland. 
250 verhalen. Bomenstichting/
Boom Uitgevers. ISBN 978 90 
8506 934 8. € 39,50 (niet-do-
nateur). € 34,50 (donateur). 
Verzendkosten € 5,50.
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