boeken
Koos Slob

Stadsbomen
Vademecum 2B
Groei en aanplant
Een aankondiging, ik geloof in
Boomzorg, bracht me er toe het
boek aan te schaffen. Ik heb
er geen seconde spijt van: een
heel leerzaam en informatief
boek. Hoewel het geschreven
is als leer- en praktijkboek
voor opleidingen in de bomenvakwereld, is het mijns
inziens ook voor liefhebberdendrologen buitengewoon
interessant. Zeker voor die
dendrologen die meer willen
weten dan alleen sortiment.
Van harte aanbevolen dus!
Het boek is volgens de uitgever
een geheel herziene versie van
een gedeelte van Stadsbomen
Vademecum deel 2: Groeiplaats
en aanplant (2e druk 1999).
Helaas kan ik niet beoordelen
in welke mate het een ‘geheel
herziene versie’ is, aangezien
ik het oorspronkelijke boek
niet ken.
Omdat ik het niet beter zou
kunnen zeggen, citeer ik graag
uit het voorwoord van Marjan
van Elsland (voorzitter van
de begeleidingscommissie).
‘Stadsbomen Vademecum 2B
volgt de boom van de kwekerij
naar de uiteindelijke groeiplaats. Het bevat fundamentele leerstof over de ontwikkeling van cel tot boom, zowel

anatomisch als fysiologisch. Na
uitgebreide informatie over de
verschillende manieren waarop
bomen worden geteeld, leert
de gebruiker hoe het uiteindelijke plantmateriaal op kwaliteit moet worden beoordeeld.
Niet alleen de kwaliteit van de
bomen is doorslaggevend voor
het welslagen van een beplanting, maar ook de inrichting
van de groeiplaats. Hier wordt
uitgebreid op ingegaan, zowel voor eenvoudige situaties
als voor intensief gebruikte
stedelijke locaties. Uiteraard
komen het planten zelf en de
onmisbare nazorg ook aan bod.
Tenslotte wordt het verplanten
van bomen behandeld vanaf
onderzoek en voorbereiding
tot en met de verplanting zelf
en de nazorg.’
Marjan van Elsland eindigt
haar voorwoord met een terecht compliment aan de auteur Gerrit-Jan van Prooijen en
redacteur Yvette in ’t Velt.
Uit de Inhoud: 1. Inleiding;
2. Groei en weefsels; 3. Ontwikkeling en groeiprocessen;
4. Teelt van bomen; 5. Aankoop van plantmateriaal; 6.
Inrichting van de groeiplaats;
7. Aanplant; 8. Verplanten van
bomen.
G-J. van Prooijen, Stadsbo-
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men Vademecum 2B: Groei en
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Arnhem, 2011. ISBN: 978-9074481-47-2. Hard cover, 192
pagina’s. Rijk geïllustreerd,
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