De verhalen van
onze bomen
Een wandeling over
Landgoed Schothorst
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Wandelend over Landgoed Schothorst kom je allerlei
verschillende bomen tegen: loofbomen en naaldbomen,
oude reuzen van wel 190 jaar oud en piepjonge boompjes
die pas net zijn geplant. Vooral rond de witte villa staan
veel verschillende soorten bomen. Dat hoorde zo als je
halverwege de negentiende eeuw een landschapstuin
aanlegde. Of wat denk je van die boom achter in het bos
die al eeuwenlang een grens bewaakt. Eigenlijk heeft
iedere boom op het Landgoed zo zijn eigen verhaal.
Tijdens deze bomenwandeling nemen wij jullie mee om
de mooiste verhalen aan jullie te vertellen.
Routeaanwijzing
Als je buiten komt, loop je rechtdoor naar de
rechterzijkant van de boogschuttershal tegenover Het
Groene Huis. eg
te
ens
Gebruik deDuivplattegrond
in het midden van dit boekje.
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Dood hout
leeft

Deze twee grote zomereiken
zijn ruim 90 jaar oud. Ze zijn al
aardig op leeftijd. Soms sterven
er wat takken in hun boomkroon
af. Omdat ze langs een pad
staan, controleren we ze steeds
op veiligheid. In de kroon van de
eik is duidelijk te zien dat er kort
geleden grote takken zijn weggezaagd. Toch zie je dat er nog
dood hout in de boom zit. Kijk je
nog beter, dan kun je zien waarom. Spechten hebben gaten in
het dode hout gehakt. Daarin
kunnen vleermuizen wonen. Zo
zorgt het dode hout voor meer
leven op het Landgoed.

2

Tegen bliksem bestand?

Deze zomereik is meer dan 100 jaar oud. Hij is
geplant tijdens de aanleg van de Engelse landschapstuin rond de villa. Inmiddels is de eik van
cultuurhistorische en beeldbepalende waarde. Zie
je die grote verticale scheur langs de stam? Daar is
de bliksem ingeslagen. De boom wil zichzelf weer
herstellen en is bezig de wond dicht te laten groeien. Je kunt het gladde wondweefsel, de zogenaamde callusvorming, goed zien. Toch is deze boom
voor ons een attentieboom. Ieder jaar controleert
een boominspecteur of de boom nog veilig is of dat
maatregelen nodig zijn.
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Een echte
veteraan

Met zijn 190 jaar is deze rode
beuk een van de oudste bomen op het Landgoed. Om te
voorkomen dat de dikke takken
af zouden breken, zijn in 1980
verschillende zware takken
met dikke kabels vastgemaakt.
Nu, bijna 40 jaar later, is er
geen houden meer aan. De
boom takelt steeds verder af
en er brak pas geleden al een
grote tak af. Zo’n aftakelende,
oude boom noemen we een
veteranenboom. Veteranenbomen zijn voor de natuur
heel belangrijk. In deze boom
leven paddenstoelen, insecten
en rosse vleermuizen. Zie je
die nestkast? Die was bedoeld
voor de bosuil, maar ieder jaar
broeden er kauwtjes in.
PS Zie je die boom daar achter
met die hangende takken? Dat
is een oude treurbeuk.

4

De laatste van zijn soort

Net achter dit hek in de tuin staat een grote
paardenkastanje. Dit is de laatste paardenkastanje
op Landgoed Schothorst. Alle andere paardenkastanjes zijn in de afgelopen jaren dood gegaan
door de kastanjebloedingsziekte. Deze ziekte komt
pas sinds 2002 in Nederland voor, maar heeft al
veel kastanjebomen het leven gekost. Deze boom
lijkt nog niet aangetast, ook al zitten er veel dode
takken in de top. Als er bruinrood sap langs de bast
gaat lopen, weten we dat de boom besmet is.
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Drie keer bijzonder

Deze moerascipres is geplant in 1985. Het is een bijzondere
boom. Allereerst is deze naaldboom bladverliezend. Meestal
blijven naaldbomen in de winter groen. Ten tweede kunnen
moerascipressen echt heel oud worden, wel meer dan
1000 jaar. Zo is de moerascipres op de Monnikendam
al in 1830 geplant. Het meest bijzonder zijn de ademwortels of pneumatoforen: die houtenstompen op de
grond. Ze zijn hol en helpen de boom ademen met zijn
wortels als het water hoog staat. In Amerika, waar de
boom vandaan komt, groeien de ademwortels tot 1,5
meter hoog. In Nederland blijven ze kleiner: tot 70 cm.

6

Even oud maar toch…

Hier stoppen we even voor een klein onderzoek. We
beginnen met de twee eiken in de bestrating voor
het bijenhuis. Ga er onder staan, kijk omhoog en
voel de omtrek van de boom met je armen. Ga nu
onder de eiken in het gras langs de weg richting het
bos staan. Kijk weer omhoog en voel hun omtrek
met je armen. Welke verschillen voel of zie je?
Het goede antwoord: de bomen in de bestrating
zijn veel dunner, minder hoog en hun boomkroon
is minder vol. Ze hebben last van de bestrating. Een
goede standplaats is echt heel belangrijk voor een
gezonde, goed groeiende boom.

7

De oude elzenwal

Vroeger was deze elzenwal de afscheiding tussen de weilanden: tot
1990 graasden hier achter nog koeien. De wal loopt helemaal door tot
aan de Molenweg in Hoogland. De elzen worden ook wel knotelzen genoemd. Dat knotten, het afzagen van takken, gebeurt om de 6 à 7 jaar.
Vroeger gebruikten de boeren de takken onder andere als brandhout.
Deze elzen zijn al 50 tot 60 jaar oud. Regelmatig valt er een om. We
planten dan een nieuw els in de rij, zodat de elzenwal blijft bestaan.
Tussen de zwarte elzen staan enkele essenbomen. Van de hardere
essentakken maakten de boeren stelen voor bezems en gereedschap.
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Waar staan de bomen?
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Essentaksterfte of niet

Dit bosje is wat lager gelegen, waardoor de bodem
vochtig is. Daarom zijn er in 1990 bomen geplant die
van vochtige grond houden, zoals els, es en populier. De
meeste bomen groeien dan ook prima. Toch zie je ook
al dode bomen staan. Deze essen zijn door een nieuwe
ziekte, de essentaksterfte, dood gegaan. Essentaksterfte wordt veroorzaakt door een schimmel die in de lucht
zit. Landelijk onderzoek wijst erop dat sommige essen
van nature beter bestand lijken tegen de schimmel:
dat heet resistent. Gelukkig staan in dit
bosje een paar mooie essen
die het nog goed doen. Laten
we hopen dat dit resistente
essen zijn.
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Dood én
levend

Rechts van het pad staan een
paar dode stammen van eikenbomen die in 1931 zijn geplant.
De beheerders noemen zulke
bomen flora- en faunabomen.
Vaak zie je er vogels, zoals
spechten en boomklevers,
tegen de stam zitten om insecten uit de schors te pikken.
Ook wonen er vleermuizen in
de stammen. Al zijn de bomen
dood, ze blijven heel belangrijk
voor de natuur in het bos. Je
zou kunnen zeggen: de boom
is dood, leve de boom!
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Twee in een

Dit is een bijzondere monumentale boom. De onderstam en
wortels zijn een Europese linde.
Daarop is een zilverlinde geënt.
Het is dus een boom die uit 2
soorten bestaat. Deze boom is
waarschijnlijk rond 1830 geplant
en staat precies op de punt die
het Landgoed aan de noordkant
maakt. Deze hoekpunt is ook al
op kaarten uit begin 19de eeuw
terug te vinden. In die tijd was
er nog niet een echt kadaster
waarin het eigendom van grond
was vastgelegd. In plaats daarvan plantte men vaak een boom
om de landgrens tussen de
verschillende eigendommen te
markeren: een markeringsboom.

11

Vroege bosbouw

Naast landbouw was ook bosbouw
belangrijk op het Landgoed. Deze
hoek was alleen te nat voor gewone
bosbouw. Door de bomen, in dit geval
eiken, op dijkjes te planten, stonden ze
droger en konden ze wel groeien. De
dijkjes maakten ze met de grond die er
naast lag, zodat er greppels ontstonden. Ze noemen de dijkjes “rabatten”
en de bosjes een “rabattenbos”. Van
oorsprong zaagden ze de bomen
iedere 10 tot 15 jaar af. Het hout werd
gebruikt als brandhout en de schors
voor leerlooierijen. Dit deel van het
bos stamt uit het begin van de 19de
eeuw. Vanwege de cultuurhistorische
waarde, blijven we het bosje op deze
manier beheren.
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Bomen en zwammen

De beuk op de hoek is “op stam “gezet: alle takken zijn er
af. De beuk is dood, waarschijnlijk door de dikrandtonderzwam die je onder aan de stam ziet. Deze zwam veroorzaakt witrot in het hout en is dodelijk. Waarschijnlijk was de
beuk al wat zwak, en daardoor meer vatbaar voor parasieten. We laten de stam staan en geven daarmee andere
zwammen de kans om te groeien. Zo verschijnt in de herfst
de glimmende porseleinzwam op het dode hout. Een mooie
witte paddenstoel die vooral op dood beukenhout groeit.

13

Jeugdherinneringen

Bomen met een verhaal en mensen met verhalen
over bomen. Een oudere bewoner van Hoogland die
hier wandelde, vertelde ons dat In de Tweede Wereldoorlog hierboven in de boom een uitkijkpost was van
de Duitsers. De gaten in de stam vormden een trap
waarmee ze naar boven konden klimmen. Later is hij
zelf met vrienden ook nog naar boven geklommen.
Het was een mooie plek hier aan het eind van de laan
met uitzicht over de dekzandrug. De gaten zijn in de
loop der jaren dichtgegroeid. Als je goed naar de
stam kijkt, zie je nog steeds de littekens.

14

Oud en nieuw gaan samen

Aan de linkerkant van dit voormalige paadje staan veel
“veteranenbomen”. Voorin staan beuken van 150 jaar oud
en achterin voornamelijk eiken van ongeveer 100 jaar oud.
Deze bomen mogen hier aftakelen en zijn in trek bij o.a. de
bosuil en de groene specht.
Aan de rechterkant van het oude pad is 10 jaar geleden
een nieuw bosje aangeplant. Er zijn veel wintereiken en
lindebomen geplant samen met heesters als krent, hazelnoot en kardinaalsmuts als onder begroeiing. Het is nu een
jong dicht bosje dat heel erg in trek is bij zangvogels. Om
ruimte te maken voor het nieuwe bos zijn 30 eiken weggezaagd. De stammen zijn gebruikt voor de renovatie van de
middeleeuwse boerderij.
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Fototip

We weten niet hoeveel mensen met of in deze
holle boom op de foto zijn gezet; het zijn er veel.
Het is dan ook een hele bijzondere boom. Het is
natuurlijk wel een risicoboom die jaarlijks goed
geïnspecteerd wordt op veiligheid. Dat hier de
houtworm en boktorren goed hun best doen,
is te zien aan de dikke lagen houtstof die op de
grond liggen.

16 De Rode Beukenlaan
Deze laan is beeldbepalend voor de structuur van
het Landgoed. De bomen zijn rond 1930 geplant en
het is een imposante en geliefde laan. Helaas hebben vooral de bomen aan de linkerkant het zwaar.
Een groep Amersfoorters heeft met de gemeente
gewerkt aan een plan voor het behoud van de bomenlaan. Die plannen leggen ze uit op de informatiepanelen aan het begin en het einde van de laan.

17

Samen

Hier zijn twee takken van een boom in elkaar
gegroeid en samen vormen ze nu één en dezelfde
tak. Wij mensen zijn afhankelijk van bomen: voor
zuurstof, voor schaduw, voor onze gezondheid en
nog veel meer. Bomen, vooral in de stad, zijn soms
afhankelijk van mensen om goed te kunnen groeien. We hebben elkaar nodig en moeten het samen
doen.
We hopen dat deze wandeling je inspireert om met
andere ogen naar de bomen in jouw straat of buurt
te kijken en op zoek te gaan naar hun verhalen.
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Ook een boom…
Denk je na deze wandeling, ik wil ook wel een boom
in mijn tuin. Dat kan! Kijk dan even goed hoeveel
ruimte je hebt in je tuin en hoe hoog je boom mag
worden zonder dat andere mensen er last van hebben. Bomen die geschikt zijn in een stadstuin zijn
bijvoorbeeld een appelboom, een dakplataan, een
leilinde of een krentenboom. Of bijvoorbeeld: een
perenboom, goudiep of albizzia.
Wil je een boom op je schoolplein? Laat het weten
aan de gemeente Amersfoort. Je kunt daarvoor
mailen met cnme-scholen@amersfoort.nl. Wij
nemen dan contact met je op.
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CNME Amersfoort
In Het Groene Huis
Schothorsterlaan 21
3822 NA Amersfoort
www.hetgroenehuisamersfoort.nl
Fotografie en ontwerp: Sonja Kamer (DsignKamer)
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