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Het
Knotbomenboek
voor Nederland
en Vlaanderen
Een boek van 160 bladzijden,
vol prachtige foto’s en spannende verhalen over een klein
onderwerp als knotbomen.
Al snel komt de gedachte boven dat dit onderwerp dan wel
erg breed uitgesponnen zal
worden. Bij het lezen van het
boek blijkt dat echter zeker
niet. Het blijft leuk tot het
eind en spannend en informatief.
Via de definitie van de knotboom, traditionele functies,
geschiedenis en schilderkunst,
de waarde, de geografische
verspreiding, aanplant en beheer en de toekomst voor de
knotboom kom je heel veel te
weten. Alles goed ondersteund
door heldere en fraaie foto’s.
Bij knotbomen denk je uiteraard onmiddellijk aan de
knotwilg. Na het lezen van
dit boek weet je beter. Er zijn
vele soorten knotbomen in
omloop: naast Wilg ook Els, Es,
Populier, Eik, Linde, Iep. Zelfs
Esdoorns, Beuken en Haagbeuken bestaan als knotboom.
De schrijvers houden zich
consequent aan de definitie
van de knotboom. Ze wagen

zich niet aan de vage overgang
van de echte knotboom naar
de dak- en bolvormen, die in
feite op vrijwel gelijke snoeitechnieken berusten. Dan zou
het sortiment natuurlijk sterk
kunnen worden uitgebreid
met alles wat boomkwekers
tegenwoordig in deze vormen
aanbieden. Nee, in dit boek
alleen de echte knotboom op
de voorgrond.
Dat knotbomen al zeer lang in
de landbouw gebruikt werden
voor allerlei doeleinden, blijkt
uit het uitvoerige hoofdstuk
over de knotboom in de schilderkunst. Het is opmerkelijk
hoe vaak deze boomvorm op
oude, soms beroemde schilderijen terug te zien is, bijvoorbeeld Van Gogh, Rubens,
Rembrandt, Breugel de Jonge,
Potter, Maris.
De enorme waarde voor de
natuur wordt ook goed uitgewerkt. Het is verbazend wie
en wat er allemaal op en in
een knotwilg leeft en er soms
ook geheel van afhankelijk is.
Daarnaast blijkt de cultuurhistorische- en landschappelijke
waarde zeer groot. Wie kent
niet de prachtige regelmaat
van een rij knotwilgen in een
verstild winterpolderlandschap?
Ik wil de schrijvers en de KNNV
graag complimenteren met
de uitgave van dit prachtige,

maar vooral ook zeer nuttige
en informatieve boek. Een uitgave waar iedereen die iets
met bomen, natuur en landschap heeft, veel plezier aan
zal beleven.
Paul Minkjan en Maurice Kruk
(2010), Het Knotbomenboek
voor Nederland en Vlaanderen
KNNV Uitgeverij, 160 p., ISBN
978 90 5011 333 5, € 34,95.
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