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bomen-
route
langs de Dommel

Wandeling langs de Dommel 
tussen de Genneper Watermolen 
en de Kamer van Koophandel.

48 bijzondere bomen uitgelicht.



Bomenlijst

1. Grootbladige linde (Tilia platyphyllos) 9

2. Laurierwilg (Salix pentandra) 13

3. Krimlinde (Tilia x europaea Euchlora) 15

4. Gewone es (Fraxinus excelsior) 21

5. Zomereik (Quercus robur) 23

6. Siberische balsempopulier (Populus x berolinensis) 25

7. Chinese vleugelnoot (Pterocarya stenoptera) 27

8. Witte moerbei (Morus alba) 31

9. Gele treurwilg (Salix x sepulcralis Chrysocoma) 33

10. Watercipres (Metasquoia glyptostroboides) 35

11. Zomereik (Quercus robur) 37

12. Moerascipres (Taxodium distichum) 39

13. Pluim-es (Fraxinus ornus) 41

14. Amerikaanse eik (Quercus rubra) 43

15. Zilveresdoorn (Acer saccharinum) 47

16. Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus) 49

17. Zomereik (Quercus robur) 51

18. Moseik (Quercus cerris) 53

19. Kaukasische vleugelnoot (Pterocarya fraxinifolia) 57

20. Pluim-es (Fraxinus ornus) 59

21. Zwarte noot (Juglans nigra) 61

22. Canadapopulier (Populus x canadensis) 63

23. Moerascipres (Taxodium distichum) 65

24. Oostenrijkse den (Pinus nigra subsp. nigra) 69

25. Varenbeuk (Fagus sylvatica Asplenifolia) 73

26. Moeraseik (Quercus palustris) 77

27. Turkse hazelaar (Corylus colurna) 79

28. Zwarte walnoot (Juglans nigra) 81

29. Witte moerbei (Morus alba) 85

30. Watercipres (Metasequoia glybtostroboides) 87

31. Zilverlinde (Tilia tomentosa) 91

32. Gewimperde linde (Tilia henryana var. subglabra) 93

33. Koningslinde (Tilia x europaea Pallida) 97

34. Moerascipres (Taxodium distichum) 99

35. Moseik (Quercus cerris) 101

36. Smalblijvende plataan (Platanus hispanica Pyramidalis) 105

37. Gewone beuk (Fagus sylvatica) 107

38. Amerikaanse es (Fraxinus americana) 109

39. Canadapopulier (Populus x canadensis Serotina) 111

40. Veldesdoorn (Acer campestre) 113

41. Trompetboom (Catalpa x erubescens)  115

42. Gele treurwilg (Salix x sepulcralis Chrysocoma) 117

43. Witte paardenkastanje (Aesculus hippocastanum Baumannii) 121

44. Schietwilg (Salix alba) 123

45. Zuileik (Quercus robur Fastigiata) 125

46. Zilveresdoorn (Acer saccharinum Pyramidale) 129

47. Mammoetboom (Sequoiadendron giganteum) 131

48. Witte abeel (Populus alba)  133
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Inleiding 
Deze bomenwandeling voert langs 48 bomen en boomgroepen langs  
de Dommel in Eindhoven. U start bij de Genneper Watermolen en eindigt  
bij de Kamer van Koophandel; de watermolen die de kracht van de Dommel  
benut om meel te malen, de Kamer van Koophandel die alle bedrijvigheid  
van de stad verenigt. Het vraagstuk van het beheer van de bomen staat  
centraal tijdens de wandeling. 

Boomspecialist Tom van Duuren vertelt over de bomen die u onderweg tegen-
komt. Boomkundige feiten en bijzondere cultuur- en natuuraspecten komen 
aan bod. Per boom geeft gemeentelijk boombeheerder Bart Hulsman ook zijn 
kijk. De beschrijvingen zijn aangevuld met ecologische wetenswaardigheden 
door Leonhard Schrofer voormalig stadsecoloog gemeente Eindhoven.

De bomen langs de route zijn door een team van boomdeskundigen tijdens 
meerdere visites bezocht en bekeken.

Deze wandeling heeft een aantal doelen
▪  De bijzondere bomencollectie langs de Dommel presenteren als een  

“wereldreis” langs de bomen, dichtbij huis toch op reis.
▪  De Dommel onder de aandacht van het publiek brengen als deel van  

het Natuurnetwerk Nederland, voorheen Ecologische Hoofdstructuur.
▪  De kennis van de zorg voor de groene stad bij Eindhovenaren en onder  

vakgenoten naar een hoger niveau brengen. 
▪  De rol van de boombeheerder en zijn werkveld met kansen en  

problematiek in beeld brengen voor het publiek en collega’s. 

Deze wandeling, bekeken door de bril van de boombeheerder, is een dwars-
doorsnede van het Revitaliseringsplan straatbomen (Team Dommelse Kracht, 
De bomen van Eindhoven, 2009) van de gemeente. Voor een goede verstaander: 
de beheerdersrol van de bomen is in de gemeentelijke organisatie over 
meerdere functies gefragmenteerd. De boombeheerder, de gebieds beheerder, 
projectleiders, ontwerpers en beheerders van ondergrondse afvalcontainers, 
ondergrondse infrastructuur en reclameborden. Al deze mensen raken  
het beheer van de boom aan. Dit maakt de vervulling van de rol niet altijd 
gemakkelijk.
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De wandeling gaat van start bij de Genneper Watermolen.
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 Grootbladige linde
Tilia platyphyllos

Aan de oever van de Dommel staat de eerste boom van onze wandeling.
De grootbladige linde Tilia platyphyllos.

Niet zomaar kiezen we voor deze boom als de eerste van de wandeling.  
De lindeboom is een boom waar onze cultuur mee vergroeid is. “Liesje 
leerde Lotje lopen langs de lange Lindelaan”. De lindeboom is een boom  
die met gonzende bijen ’s zomers een heerlijke geur verspreidt over het 
dorpsplein, in de wijk of in het bos. De boom heeft lang een bijzondere 
plaats gehad in het culturele leven. Nu wordt de boom, wanneer die in  
de woonstraten groeit, beschimpt door de autobezitter: “de viezerik,  
met zijn plak op mijn auto”.

Er zijn diverse soorten lindes in onze stad. Deze grootbladige linde is  
te herkennen aan zijn iets bollende en behaarde bladoppervlak. 

Deze boom staat bij de watermolen op het punt waar de Dommel het stads-
landschap binnen komt. Symbolischer kan deze boom bijna niet staan. 

Ecologie
De soort komt niet meer zoveel voor in onze bossen, terwijl dat vroeger wel  
het geval was. Gelukkig beleeft deze boom nu een opleving in de bosbouw.  
De betekenis van inlandse winter- en zomerlinden voor de bosecologie is 
weer ontdekt. Het blad van deze boom is onontbeerlijk voor een goede 
omzetting van het strooisel  in het bos. Voor de bijen in het bos is deze 
boom met zijn uitbundige bloei en suikerleverantie een belangrijke boom. 
Lindebomen worden op den duur nogal eens holle bomen of hebben holtes 
die ontstaan na het snoeien van een tak. Deze holtes en het gemakkelijk 
afbrekende hout in de stam levert allerlei voedsel en beschutting voor 
insecten en vogels en vleer muizen. De linde kent met 57 soorten relatief 
weinig soortspecifieke insecten in tegenstelling tot de zomereik, een 
“topboom” met 298 soortspecifieke insecten.

Grootbladige linde; Tilia platyphyllos
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Beheer
Deze boom staat hier markant en onopvallend tegelijkertijd. De boom-
beheerder is waakzaam dat de boom niet wordt beschadigd bij het  
oeverbeheer. Hier mag niet gemaaid worden. Omdat de boom in stedelijk 
gebied staat wordt deze boom regelmatig beoordeeld op het aspect 
veiligheid.

Vanaf de brug bij de molen heeft u zicht op een boom die ooit in de zompige 
aarde weggezakt is van verticaal naar bijna horizontaal.
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Laurierwilg; Salix pentandra

Laurierwilg
Salix pentandra

Het is een wilg. Niet zomaar een wilg... een laurierwilg. De bladeren geuren 
wanneer ze net uit de knop komen. Deze soort bloeit later dan de andere  
wilgen. Dit maakt de soort extra interessant voor bijen. U kunt de boom 
onderscheiden van andere wilgen wanneer u de mannelijke bloempjes bekijkt. 
Deze soort heeft 5 tot 6 meeldraden per bloem, vandaar de naam ‘pentandra’. 
De bladeren lijken op laurierbladeren.

Ecologie
Wilgen kennen met 218 soorten veel soortspecifieke insecten.  
Van laurierwilgen zijn verder geen soortspecifieke kenmerken bekend. 

Beheer
Nu we weten dat dit exemplaar best zeldzaam is, zorgt de boombeheerder  
dat de boom niet zomaar eens bij onderhoudswerken verwijderd wordt.  
Het is verstandig om de takken op de hoofdstam uit te lichten. Daarmee  
wordt de boom lichter. De beheerder  wil voorkomen dat de boom ooit hele- 
maal wegzakt in de Dommel, als calamiteit gezien wordt en wordt afgevoerd.  
Echter individueel beheer per boom blijft moeilijk te borgen voor de  
gemeentelijke organisatie.

U slaat na de brug over de Dommel rechtsaf en volgt het pad langs het water. 
Onderweg komt u een bijzondere boom tegen. Het is een plataan die in  
een tuigenwerk staat. Gaat u de brug over en vervolg het wandelpad langs  
de Dommel. Direct na de brug staat aan uw rechterhand een krimlinde. 

2
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Krimlinde; Tilia x europaea Euchlora

Krimlinde
Tilia x europaea Euchlora

De naam doet verwachten dat deze boom van de Krim afkomstig is.  
Zo een voudig is het niet. Boomkundigen struikelen over elkaar heen in de 
uitleg hoe en waar deze soort ontstaan is. Krimlindes zijn bij ons altijd 
aangeplant. Kenmerk van deze boom zijn de hangende takken.

Ecologie
De bloei van deze soort is laat in juli. De boom is een goede drachtboom  
voor bijen.

Beheer
Naast en boven de boom groeit een Robinia pseudoacacia. De krimlinde  
zal misschien mooier uitkomen wanneer de Robinia plaatsmaakt.

U hebt het pad doorgelopen, 
langs het wandelpad heeft u een 
aantal dode boomstammen zien 
liggen. Deze stammen zijn met 
opzet achtergelaten. Voor de 
lange termijn leveren deze 
stammen huis en voeding voor 
insecten en alle leven dat van  
en met insecten leeft.

Samen met de Dommel stuit u  
op de rondweg. U mag het pad 
vervolgen via het iets links 
gelegen fietstunneltje. Waakt  
u voor snelle fietsers die geen 
rekening met u houden. 

De Dommel gaat onder een 
andere tunnel onder de  
rondweg door. 

3
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En de bunzing? Hoe moet de bunzing zijn weg vervolgen? Aan de wand van de 
tunnel voor de Dommel ziet u een soort van fly-over voor de zoogdieren.  
Het gehele traject van de Dommel als onderdeel van de ecologische hoofd-
structuur van Nederland is voorzien van kunstwerken om het voor zoogdieren 
mogelijk maken om van het landschap ten zuiden van Eindhoven naar het 
landschap dat aan de noordkant van de stad ligt te trekken.

Door de fietstunnel gelopen blijft u de Dommel volgen. Houd in eerste instantie 
de Dommel aan uw rechterzijde. Links en voor u ziet u een strak parklandschap 
uit de jaren ’60. Rechts ziet u een meer wilder landschap met daarin een  
nieuwe meander van de Dommel. 

U krijgt aan uw rechterkant een brug over de Dommel, een brug uit begin  
jaren ‘60. Als u deze brug oversteekt komt u in het bosgebied dat de naam 
‘Romantica’ draagt. ’s Nachts zou een andere naam toepasselijker zijn…  
We gaan er van uit dat u de bomenwandeling overdag loopt. 

Direct over de brug gaat u naar links. Het asfalt van het pad vertoont allerlei 
scheuren. Door het overhellen van populieren is het paadje opgedrukt.  
De toppen van de bomen zijn lichter gemaakt. Zo kunnen de scheef hangende 
bomen, die samen een romantische sfeer geven aan dit bosgebied, langer  
mee blijven doen.

‘Romantica’
Ecologie
‘Romantica’ is een beekbegeleidend loofbos. De potentieel natuurlijke  
vegetatie is hier die van het ‘elzenbroekbos’. Zwarte elzen staan hier op hun 
meest optimale plaats. Kenmerkende soorten zijn hier populier, wilg, els en es. 
De eerste drie soorten kunnen relatief heel vochtig staan. De es kan minder 
tegen natte voeten in de zomer. Waarschijnlijk valt u ook op dat hier veel dode 
stammen in het bos liggen. De boombeheerder heeft die met opzet laten liggen. 
Voer voor insecten, houtborders en in tweede instantie dus voor de vogels, die 
zich graag te goed doen aan de larven van de insecten. Het bos krijgt geleidelijk 
aan het karakter van een ‘oerbos’. Typische kruiden van dit beekbegeleidend 
bos zijn daslook, look-zonder-look, fluitenkruid, gele lis, bladmossen en allerlei 
varens. De klimop biedt veel beschutting voor vogels en plek om er te broeden.

Beheer 
De wildernis die u ziet wordt beheerd door de beheerders van de  
bomen en het buitengebied. De snel groeiende bomen en de natte bodem 
zorgen voor allerlei situaties waarbij zware takken uit de boom kunnen vallen. 
Het grondwaterpeil staat hoog. De bomen kunnen hier maar heel ondiep 
wortelen. De stabiliteit van de bomen en het bos komt daardoor snel in gevaar.

In dit gebied zijn enkele bomen die jaarlijks gecontroleerd worden op veiligheid 
door het uitvoeren van een VTA (Visual Tree Assessment)-controle, een soort 
apk voor bomen. 
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In de onderbegroeiing is de rode kornoelje wel bijzonder dominant aanwezig. 
Op verschillende plaatsen is die met een mobiele kraan uit de zompige bodem 
getrokken. En over de kleine paadjes zijn deze struiken met wortel en al het 
gebied uitgereden.

Er staan nog allerlei mooie zware populieren in dit gebied. De beheerder neemt 
alle voorzorg om uitbreken van de zware takken te voorkomen. 

U loopt zonder vrees verder en komt uit op het punt waar de Dommel en de 
Tongelreep samen komen. Beiden hebben tientallen kilometers afgelegd over het 
Kempische plateau richting de Maas. De Maas, daar hebben de beken op deze 
plek nog geen weet van. Hier vloeien de stromen samen op het moment dat u nu 
met hen deelt.

Loopt u een stukje stroomopwaarts langs de Tongelreep en bij de eerstvolgende 
brug gaat u links af de Tongelreep over en gelijk weer links. U vervolgt de route 
richting de Jonckbloetlaan.
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Gewone es; Fraxinus excelsior

Gewone es 
Fraxinus excelsior

De es staat net op de rand. Een dergelijk randgeval geeft een heerlijk 
geborgen plekje aan de hoge steile oever. Deze boom was in 2012 bijna 
verdwenen. Bij het graven van de nieuwe meander bleek de boom op een 
plek te staan waar de graafmachine de aarde zou weggraven.  
Maar... er was geen kapvergunning aangevraagd. De vertraging die de 
aanvraag daarvan opleverde, gaven Tom van Duuren en Noud te Riele de 
kans een pleidooi te houden voor het behoud van de boom. De boom staat 
er nog. Wellicht wordt de aarde onder de boom ooit door de stroming 
weggespoeld en gaat de boom overhellen. Dat levert een romantisch  
beeld op. 

Ecologie 
Er bevinden zich verschillende holten in de steile wand onder  
de boom. Holten die worden gebruikt door (woel)muizen. Dit zijn ook 
uitgelezen broedlocaties voor ijsvogels. De gewone es is een inlandse 
boomsoort met relatief weinig 
soortspecifieke insecten, 
namelijk 47. Een bedreiging voor 
de es is de schimmel Chalara 
fraxinea, die de essensterfte 
veroorzaakt.

Beheer 
De boombeheerder heeft niet 
zoveel zorg over deze boom.  
De boom heeft voor zijn leeftijd 
een ruime groeiplaats ter 
beschikking. De boom staat 
langs het wandelpad. Eens zullen 
laaghangende takken de vrije 
doorloop over het pad kunnen 
hinderen. Vooruitziend naar deze  
situatie zal de boombeheerder  
bijtijds laten snoeien.
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Zomereik; Quercus robur

Zomereik 
Quercus robur

Een gewone boom en toch bijzonder in de stedelijke omgeving. Deze boom 
heeft nog tot laag bij de grond zijn takken hangen. Zo ziet u de bomen in 
een natuurgebied. De bomen in de straat moeten opgekroond worden.  
Dit is een wettelijke verplichting. Een vuilniswagen moet zonder problemen 
door een straat met bomen kunnen rijden.

Een boom die vrij uitgroeiend is, dus tot onderen aan toe betakt is gebleven, 
is meestal een boom in goede conditie. De onderste takken zijn al snel en 
gemakkelijk te voorzien van vocht en voeding. De energiemotor van de 
boom, de assimilatie, komt gemakkelijker op gang dan bij een boom waar 
de groene kroon pas op 20 meter hoogte begint.

Ecologie 
Deze zomereik is ecologisch gezien de topboom met 298 soortspecifieke 
insecten en 423 soortspecifieke ongewervelden (waaronder insecten).  
Deze rijkdom is te danken aan het feit dat de zomereik één van de boom- 
soorten is die na de laatste ijstijd het langst in ons land is en zich zodoende 
ecologisch goed aan heeft kunnen passen aan het dierenleven. Veel leven 
onder- en bovengronds leeft in relatie met deze soort. Momenteel zijn 
wetenschappers druk om het eikensterven dat zich voltrekt in het  
Nederlandse en Europese landschap te kunnen verklaren. Het vermoeden 
bestaat dat veel eiken de laatste jaren het loodje leggen door verdroging.

Beheer
De boombeheerder wil het liefst deze boom ongeschonden houden.  
Zolang de takken nog niet de doorgang over het trottoir hinderen, kunnen 
de takken blijven hangen. Toch moet de boombeheerder waakzaam zijn dat 
niet toch de onderste takken eraf worden gezaagd, omdat de maaimachine 
niet onder de boomkroon door kan. “Alsof een maaimachine iets te zoeken 
heeft onder de boom”. 

5
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Siberische balsempopulier; Populus x berolinensis

Siberische balsempopulier 
Populus x berolinensis

Deze boom is een kruising tussen een zwarte populier, de Populus nigra 
Italica en de balsempopulier, Populus laurifolia. In 1865 zijn enkele 
opzettelijke kruisingen gemaakt. Deze mannelijke kloon ‘Berlin’ is vanaf 
einde 19e eeuw veel gebruikt in lanen en parken.

Ecologie
De hermelijnvlinder, een nachtvlindersoort, is een regelmatige bezoeker 
van de balsempopulier. De balsempopulier is een belangrijke leverancier 
van een harsachtige substantie dat door honingbijen tot propolis, een 
antibioticum voor de bij, wordt verwerkt. 

Beheer
Voor de beheerder is het zaak de conditie van de bomen te volgen.  
Jaarlijks worden deze bomen gecontroleerd.

6



24 25

Siberische balsempopulier; Populus x berolinensis

Siberische balsempopulier 
Populus x berolinensis

Deze boom is een kruising tussen een zwarte populier, de Populus nigra 
Italica en de balsempopulier, Populus laurifolia. In 1865 zijn enkele 
opzettelijke kruisingen gemaakt. Deze mannelijke kloon ‘Berlin’ is vanaf 
einde 19e eeuw veel gebruikt in lanen en parken.

Ecologie
De hermelijnvlinder, een nachtvlindersoort, is een regelmatige bezoeker 
van de balsempopulier. De balsempopulier is een belangrijke leverancier 
van een harsachtige substantie dat door honingbijen tot propolis, een 
antibioticum voor de bij, wordt verwerkt. 

Beheer
Voor de beheerder is het zaak de conditie van de bomen te volgen.  
Jaarlijks worden deze bomen gecontroleerd.

6



26 27

Chinese vleugelnoot  
Pterocarya stenoptera

Wij denken dat dit de Chinese vleugelnoot is, zeker zijn we er niet van.  
In het beheersysteem staat de boom te boek als een Japanse vleugelnoot.

Het is een zeldzaam en bijzonder exemplaar. Deze soort komt zelden voor in 
Nederland.  We weten niet hoe oud deze boom is. Meestal komen we in het 
Nederlands stadslandschap de Kaukasische vleugelnoot tegen, een veel 
onstuimiger groeier die veel wortelopslag vormt. Deze gast uit de Kaukasus 
staat iets verder stroomafwaarts.

Het is lastig om de leeftijd van deze Chinese vleugelnoot in te schatten.  
De brug over de Dommel is in 1969 gebouwd. Destijds stond de boom er nog 
niet. De boom is vermoedelijk als 10-jarig exemplaar geplant. Wij schatten 
daarom dat de boom bijna 60 jaar oud is. De boom staat relatief hoog en vrij, 
daardoor heeft hij veel bodemruimte om in te wortelen. Toch is te zien dat de 
boom ook oppervlakkig wortelt.

Ecologie
Vleugelnoten zijn in Eindhoven ‘waardplant’ voor de zeer  
zeldzame wilgenhoutwesp (Tremex fuscicornis).
 
Beheer
Tot voor kort maakte de gazonmaaier zijn ronde tot aan de stam.  
De stamvoet van de boom is zeer kwetsbaar. Hij kan gemakkelijk geraakt 
worden door de maaimachine. Wat wil de boombeheerder? Géén 
maai machine zo dicht op de stam. Dit proberen we met de onderhouds-
aannemer af te stemmen. De boombeheerder heeft  een laag met schimmel-
dominante mulch onder deze boom laten aanbrengen. De maaimachine kan 
nu niet meer dicht bij de stam en de wortels komen.  

Verder wordt het asfaltpad door de wortels al wat opgedrukt. De beheerder 

We steken de straat over en vervolgen onze weg aan de rechter oever  
van de Dommel.
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Chinese vleugelnoot; Pterocarya stenoptera

moet beducht zijn dat er een moment komt dat het opgedrukte en verfrommelde 
asfaltdek hersteld gaat worden. Dit werk moet heel zorgvuldig gebeuren om de 
boom niet fataal te beschadigen. De oppervlakkige wortels raken gemakkelijk 
beschadigd.

De Chinese vleugelnoot , de naburige kornoeljes en de witte moerbei (boom 8) 
hebben in 2016 een mulchlaag onder de boomkroon gekregen.
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Witte moerbei; Morus alba

Witte moerbei
Morus alba

Deze boom komt van nature voor in China, Korea en Taiwan. We vermoeden 
dat Fontaine deze boom hier heeft doen planten bij een parkrenovatie in de 
jaren ‘60.  Aan deze boom komen smakelijke vruchten, die u het beste kunt 
plukken met kleren aan die vuil mogen worden. De vlekken van de bessen 
krijgt u niet meer uit uw kleding. Het blad van deze boom wordt bij de 
zijdecultuur gevoed aan de zijderupsen. Deze spinnen een cocon van 
draden om de larve. Dit draad is op te pakken en af te wikkelen en samen 
met nog een 20 andere draadjes wordt dit één zijden draad. Ook deze boom 
is een zeldzaamheid in de stad. Een nog grotere exemplaar groeit verderop 
langs de route, voor het Van Abbemuseum.

Ecologie
In Zuid-Europese landen en Azië zijn de bladeren van de witte moerbei  
van economisch belang. Het is het enige voedsel van de zijderups,  
die dient voor de zijdeproductie. In ons land voeden nachtvlinders,  
zoals de lindepijlstaart, kleine zomervlinder en bont schaapje, zich met  
de bladeren van de moerbei.

Beheer
De boombeheerder wenst deze boom nog lang te behouden in het park. 
Bovengronds is er voldoende ruimte. Hoe is het ondergronds?  
Ongeveer 2/3 van zijn omtrek is omgeven met een verhard pad. Krijgt de 
boom de kans om zijn eigen groeiplaats te verbeteren? Daartoe moet het in 
de herfst afgevallen boomblad de kans krijgen door de wormen opgenomen 
te worden. Deze wormen nemen het mee naar beneden en verbinden het 
met korreltjes zand en leem tot bodemkruimels. De wormenactiviteit maakt 
luchtgangen in de bodem. Aan de wanden van die luchtgangen wordt kalk 
afgezet. Nu is het nog de situatie dat al het afgevallen blad op gazon wordt 
opgeruimd. In feite is daarmee een groeiplaatsverschraling aan de gang. 
Ook hier moet de beheerder het gazonbeheer onder de boom ontmoedigen.
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Gele treurwilg; Salix x sepulcralis Chrysocoma

Gele treurwilg

Salix x sepulcralis Chrysocoma

Vlakbij de oever, naast de moerbei, staat een gele treurwilg. Daar staan  
er vele van in dit park langs de Dommel dat ontworpen is door Fontaine, 
maar waar komt deze soort vandaan? Wat is de link met Irak, het land  
van de Tigris en de Euphraat?

De gele treurwilg Salix x sepulcralis Chrysocoma stamt af van de Salix 
babylonica. De soort Salix babylonica groeit van nature in Noord-China.  
Van daar uit is hij geïmporteerd in andere delen van Azië, onder meer in het 
gebied dat vroeger Babylon heette. Vanuit het oude Babylon is de boom in 
1675 voor het eerst geïntroduceerd in Europa, in Frankrijk, onder de naam 
Salix pendula. Deze naam geeft al aan dat het hier om een treurvorm gaat. 
Linnaeus beschreef in 1735 Salix babylonica en gebruikte die naam, omdat 
de boom uit het oude Babylon kwam. Salix pendula heet tegenwoordig Salix 
babylonica Babylon. Die laatste komt heel af en toe nog voor in Nederland, 
maar 99,9% van de treurwilgen is de ‘Chrysocoma’. De bekende gele 
treurwilg is een hybride van de Babylon-treurwilg en Salix alba Vitellina uit 
Frankrijk uit begin 19e eeuw. De laatste heeft gele twijgen, vandaar de gele 
treurende takken. 

Onze gele treurwilg komt dus niet uit Babylon, het huidige Irak, maar van 
een Duitse kwekerij, weinig romantisch helaas. Ook deze boom is aan de 
stamvoet beschadigd. Er groeien paddenstoelen op het dode hout.
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Watercipres; Metasequoia glybtostroboides

Watercipres 

Metasequoia glybtostroboides

De watercipres is een jonge boom in Nederland. Pas in 1945 werden in 
China levende exemplaren ontdekt. Daarvoor was hij alleen als fossiel 
bekend. Sinds de oorlog heeft deze bijzondere naald verliezende boom zich 
snel over de wereld kunnen verspreiden. Deze boom is een snelle groeier en 
u zou denken dat hij hier de ruimte heeft. Maar let op: de boom kan niet diep 
wortelen. Bomen wortelen nooit onder het grondwaterpeil. Alle bomen 
langs de Dommel wortelen extreem in de breedte.

Ecologie
Bij moerascipressen, die in drassige grond groeien, zijn vaak op de grond 
ademwortels (pneumatoforen) te vinden. De watercipres heeft die niet.  
Pas op twintigjarige leeftijd geeft deze in de maand september kiem-
krachtig zaad.

Beheer
De boomwortels aan de oppervlakte mogen niet beschadigd worden  
door de maaier. Om die reden zijn attentiepalen rondom de boom gezet. 
Deze palen markeren een verboden gebied voor de maaimachine. 
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Zomereik; Quercus robur (2 exemplaren)

Zomereik

Quercus robur (2 exemplaren)

Een van de twee zomereiken heeft dood hout in de top van de kroon, de 
boom trekt terug. De andere boom is bij de stamvoet bezet met zwammen. 
Beide bomen hebben mankementen. Mankementen kunnen ecologisch 
heel waardevol zijn. Stonden de bomen in een bos dan konden ze daar op 
hun gemak sterven en uiteindelijk omvallen. In het park gaat dat minder 
goed.

Ecologie
Zoals eerder tijdens de wandeling opgemerkt speelt de zomereik een grote 
rol in de ecologie. Wanneer de bomen verzwakt zijn vanwege bijvoorbeeld 
bodemverdichting zijn er veel soorten die ecologisch bij de zomereik horen 
afhaken en komen de soorten die betrokken zijn bij de afbraak van de boom 
in beeld. Schimmels die in symbiose hebben geleefd met de boom sterven 
af en hun plaats wordt ingenomen door schimmels die het levende en dode 
hout gaan afbreken. Hier hebben de bomen vreselijk last van bodem-
verdichting.

Beheer
Het advies zou zijn de zomereik het dichtst bij het wandelpad te verwijde-
ren. De stam met wortelkluit kan wellicht een plaats in de beplanting 
tussen de azalea’s krijgen, een natuurimpuls in dit klassieke parkgedeelte. 
De andere zomereik heeft grote beschadigingen. De boom reageert met 
extra weefsel. Voor de veiligheid kan met snoeiwerk in de kroon het gevaar 
weggenomen worden.  
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Moerascipres; Taxodium distichum (3 exemplaren)

Moerascipres 

Taxodium distichum (3 exemplaren)

Deze moerascipressen zijn in een drietal geplaatst. Eigenlijk zijn het er 
twee-en-een-half. Ze staan iets dichter aan de oever. In de mangrovebossen 
van Florida staan bomen van deze soort met luchtwortels van wel 1,5 meter 
hoog. Hier aan de Dommel vlakbij de oever maakt de boom ook luchtwortels. 

Ecologie
Er zijn geen specifieke ecologische kwaliteiten van deze boom in het 
Eindhovense stadslandschap bekend.

Beheer
De luchtwortels mogen niet beschadigd worden. Sinds 2013 wordt
gepoogd de maaimachine van de luchtwortels vandaan te houden. Dat is een 
lastige. De oever is in beheer bij het Waterschap De Dommel. De strook gras 
en kruiden tussen de Dommel en het wandelpad is in beheer bij de gemeente.
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Pluim-es; Fraxinus ornus

Pluim-es

Fraxinus ornus

De foto laat de prachtige sculptuur zien van deze pluim-es, zowel boven als 
onder de lijn van de ent. De boom is geënt op een Fraxinus excelsior, een 
gewone es. Van een exemplaar dat een mooie bloeiwijze en grillige stam-
structuur heeft is een ent genomen. De boom komt oorspronkelijk vanuit het 
gebied rond de Middellandse Zee. Iets verder langs de Dommel, voorbij de 
eerstkomende brug, dicht bij het fietspad van de Jacob Catslaan staan nog 
twee mooie pluim-essen. 

Ecologie
De bomen bloeien uitbundig. Imkers hebben waargenomen dat de bomen 
bevlogen worden door bijen. Meer specifieke ecologische betekenis van  
deze soort is niet bekend.

Beheer
De boom heeft voldoende licht en ruimte nodig om evenwichtig uit te  
kunnen groeien. Naast de pluim-es staat een grote Amerikaanse eik.  
Voor het behoud van de pluim-es moet iets gezaagd worden in de kroon van 
de Amerikaanse eik.  De boombeheerder weegt de levenskansen van de twee 
soorten. De Amerikaanse eik wordt binnen 30 jaar te groot voor de locatie.  
De boom groeit over de particuliere tuin. De pluim-es wordt niet snel te  
groot. De Amerikaanse eik komt vaker voor in de stad dan de pluim-es.  
De boom beheerder zal er voor kiezen om de kroon van de Amerikaanse  
eik iets in te tomen. De pluim-es krijgt onderwijl de kans om haar oneven-
wichtige kroon wat te herstellen. 
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42 43

Amerikaanse eik; Quercus rubra

Amerikaanse eik

Quercus rubra

De Amerikaanse eik is in 1691 geïntroduceerd in Frankrijk. Daarmee schoot 
het wortel in Europese bodem. Sierwaarde heeft de boom met haar mooie 
herfsttooi. De boom is zowel in Amerika als in Nederland gewaardeerd 
vanwege de houtproductie en houtkwaliteit. De boom staat hier aan de 
Dommel. Op drogere gronden heeft de boom nog steeds een goede groei.  
In droge omstandigheden is de groei beter dan die van de zomereik.

Ecologie
De Amerikaanse eik is minder geliefd bij natuurbeherend Nederland.  
De soort zaait zich gemakkelijk uit en verspreidt zich daarmee voortvarend. 
De concurrentiekracht van de soort op armere bosgronden is groot.  
De ecologische waarde van deze soort is minder dan die van de zomereik.  
In Europa kent deze soort slechts 12 soorten insecten en mijten tegen 423 
soorten op de zomereik (bron: Loofbomen in Nederland en Vlaanderen,  
Leo Goudzwaard, KNNV 2013, blz. 325). 

Aangezien de Amerikaanse eik als exoot niet eeuwen is voorbereid,   
zijn vele zwammen op deze boomsoort al zeer snel erg gevaarlijk voor het 
voortbestaan en de stabiliteit van de boom. Vele zwammen die op zomereik 
en wintereik lange tijd nodig hebben om de boom op te vreten en gevoelig te 
maken voor windworp, kunnen op een Amerikaanse eik snel rottingen 
veroorzaken. Op de Amerikaanse eik komen paddenstoelen zoals de 
dikrandtonderzwam, eikhaas en eikenvuurzwam voor. 

Beheer
Deze Amerikaanse eik heeft al behoorlijke afmetingen voor de locatie.  
Binnen 30 jaar zal die echt te groot worden voor de locatie. De boom groeit 
over de particuliere tuin. Belangen van omwonenden zullen mee wegen bij 
het besluit om de boom eens weg te nemen of de kroon in te nemen.
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Iets verder, rechts van het wandelpad, staat vlak bij een tuin een  
zilveresdoorn.
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 Zilveresdoorn 
Acer saccharinum 

De zilveresdoorn is ook een boomsoort afkomstig uit Noord-Amerika. In de 
18e eeuw werd de boom in Europa geïntroduceerd. Deze boom houdt van 
vochtige omstandigheden en is een snelle groeier. In natuurlijke situaties 
houdt de zilveresdoorn zich staande door bijtijds zware takken uit te laten 
breken in plaats van in zijn geheel om te vallen. In een moerasbos kan dat 
prima. In een park en grenzend aan een privé-tuin is het minder gelukkig 
wanneer een tak van een paar ton gewicht naar beneden valt. 

Ecologie
Het is een boom waar gemakkelijk takken uitbreken en de boom wil nogal 
eens holten in de stam ontwikkelen. Dat is aantrekkelijk voor vogels en 
vleermuizen. Verdere specifieke ecologische betekenis van deze soort voor 
het Eindhovens stadslandschap is niet bekend.

Beheer
Eerder zijn er al takken uit de boom gebroken. De boombeheerder heeft hier 
de zorg om de natuurlijke snoei te kopiëren of de boom in zijn geheel te 
verwijderen. Jaarlijks wordt deze boom gecontroleerd en indien nodig 
wordt de boom nader onderzocht door een specialistisch bedrijf. Met een 
andere frequentie wordt de boomkroon ingenomen. 
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Gewone esdoorn; Acer pseudoplatanus

Gewone esdoorn

Acer pseudoplatanus

De gewone esdoorn hoort thuis in Noord- en Midden-Europa. De esdoorn 
heeft altijd tegenover elkaar staande knoppen. De takken groeien meestal 
breed uit. De boom geeft betrekkelijk veel schaduw. Een rustige statige  
boom waaronder je je hoofd koel kunt houden.

Ecologie
In het beheer van het buitengebied wordt de boom als een stiefkind  
behandeld, terwijl de ecologische betekenis van deze boomsoort in de 
Brabantse bossen als inlandse boomsoort best groot is. Het blad van de 
boom is gemakkelijk verteerbaar en daarmee nuttig voor de bodemontwik-
keling van de Brabantse bossen. Een groot aantal insecten leeft met deze 
boomsoort. Vanwege de gemakkelijke uitzaai en de concurrentiekracht van 
de soort ten opzichte van andere soorten wordt de soort niet zo gewaar-
deerd. De bloembodem van de gewone esdoorn is te beschouwen als een 
honingklier. De bloemen geuren sterk en trekken daar vooral aasvliegen  
mee aan. Vaak blijven deze aan de plakkerige bloembodem kleven en sterven 
dan noodgedwongen.

Beheer
Hier staan drie esdoorns bij elkaar; 
twee gewone esdoorns en een  
zilveresdoorn. De beheerder is  
van plan uiteindelijk door te gaan  
met de beste gewone esdoorn.  
De kleinere die onlangs beschadigd 
is bij de renovatiewerken in de 
particuliere tuin is illegaal  
weggenomen.

Stobbe van de illegaal weggenomen 
boom. Een vorm van zeer onge-
wenste bewonersparticipatie.
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Zomereik; Quercus robur (3 exemplaren)

Zomereik 

Quercus robur (3 exemplaren)

Naast de esdoorns staat hier op de grens met de privétuinen een drietal 
zomereiken. De mooiste van de drie is misschien wel 90 jaar. Het zou 
prachtig zijn wanneer deze boom nog eens 90 jaar door zou groeien.

Ecologie
Een grote zomereik in goede conditie geeft woonruimte aan vele insecten  
en bodemschimmels.

Beheer
Hoe lang kan deze boom hier blijven? Bomen dicht bij de erfafscheiding  
staan eigenlijk in een kritische zone. Zodra een bewoner besluit zijn tuin te 
verharden door deze met tegels of steentjes vol te leggen, verslechtert de 
groeiplaats van de boom. Bij de buren een paar huizen terug is zojuist een 
grote aanslag op de parkbomen geweest.  Anderzijds heeft de boombeheer-
der als zorg dat de bomen van het park zo lang mogelijk zo min mogelijk 
overlast bezorgen voor de aanwonenden. 

Omdat de boom voor een groot deel groeit in de particuliere tuin is het 
verstandig dat de boombeheerder overlegt met de buren. In de wetenschap 
dat idealiter boombeheerder en bewoner slechts passanten zijn in het leven 
van de boom, is de zorg voor een gezamenlijke boom een voortdurende actie. 
Het bewustzijn voor de bomen en de bijzonderheid van de bomen zal telkens 
weer gewekt en gedeeld moet worden.
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Moseik; Quercus cerris

Moseik

Quercus cerris

Oorspronkelijk komt de moseik voor in Centraal- en Zuid-Europa en Turkije. 
In de 18e eeuw is de soort in West-Europa geïntroduceerd. De boom wordt 
veelal als laanboom gebruikt. Langs de Dommel komen we meerdere 
moseiken tegen. Het blad van de verschillende bomen is niet hetzelfde.  
Bij het blad van deze boom dachten we met de kastanjebladige eik te  
maken te hebben. De markante napjes van de eikels van deze boom verraden 
dat het een moseik is. 

Ecologie
Een groot aantal soorten galwespen is gebonden aan de moseik.

Beheer
De bomen hier verkeren in goede conditie. Zorg voor voldoende groeiruimte 
bovengronds gaat binnen 10 jaar spelen. Verwijderen van een buurboom is 
dan een optie.

18
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Nu steken we de Jan Smitzlaan over.
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 Kaukasische vleugelnoot

Pterocarya fraxinifolia (2 exemplaren) 

Deze vleugelnoot is afkomstig uit het gebied van de Kaukasus en gedijt 
geweldig in een vochtige omgeving. Hier staan twee bomen. De vleugelnoot 
die het dichtst bij de oever staat, is ontstaan uit wortelopslag van de andere 
boom. De boom aan de oever is geworteld in een soms drassige bodem. 
Door zijn gewicht zal hij steeds verder over het water gaan hellen. Kaukasi-
sche vleugelnoten vormen veel wortelopslag. Dit is op deze locatie niet 
direct een probleem.

Beheer
De boombeheerder zal de kroon iets lichter maken om uitbreken of 
omvallen te voorkomen, zodat passanten langer van dit romantische  
beeld kunnen genieten.

19
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Pluim-es; Fraxinus ornus (2 exemplaren)

Pluim-es

Fraxinus ornus (2 exemplaren)

Deze twee pluim-essen zijn op verschillende hoogte geënt op een gewone es, 
Fraxinus excelsior. De boom op de voorgrond is geënt op ca. 10 cm boven 
maaiveld. De boom op de achtergrond op ca. 160 cm boven maaiveld.

Iets verder langs het fietspad staat een naar Eindhovense maatstaf  
reusachtige Zwarte noot. Iets verder langs de route komen we nog een 
tweetal zwarte noten tegen.
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Zwarte noot; Juglans nigra

Zwarte noot

Juglans nigra

Deze soort is afkomstig uit de Verenigde Staten. De boom wenst een 
vochtige bodem. Van nature groeit de boom langs oevers van rivieren,  
samen met de tulpenboom en Amerikaanse essen. In 1629 werd de soort 
in Engeland geïmporteerd.

Ecologie
De boom kan aangetast worden door bacteriebrand en bladvlekkenziekte. 
Daarnaast is de boomsoort zeer gevoelig voor het kersenbladrolvirus.  
Het virus wordt overgedragen door het stuifmeel.

Beheer
Het is zaak de boom niet te beschadigen door maaibeheer en de conditie  
van de boom te verbeteren door een verbetering van het groeiplaatsbeheer. 
Op de plaats waar de boom in het verleden beschadigd is door een maai-
machine is de boom bezet met kleine paddenstoelen. 

21



60 61

Zwarte noot; Juglans nigra

Zwarte noot

Juglans nigra

Deze soort is afkomstig uit de Verenigde Staten. De boom wenst een 
vochtige bodem. Van nature groeit de boom langs oevers van rivieren,  
samen met de tulpenboom en Amerikaanse essen. In 1629 werd de soort 
in Engeland geïmporteerd.

Ecologie
De boom kan aangetast worden door bacteriebrand en bladvlekkenziekte. 
Daarnaast is de boomsoort zeer gevoelig voor het kersenbladrolvirus.  
Het virus wordt overgedragen door het stuifmeel.

Beheer
Het is zaak de boom niet te beschadigen door maaibeheer en de conditie  
van de boom te verbeteren door een verbetering van het groeiplaatsbeheer. 
Op de plaats waar de boom in het verleden beschadigd is door een maai-
machine is de boom bezet met kleine paddenstoelen. 

21



62 63

Canadapopulier; Populus x canadensis

Canadapopulier

Populus x canadensis

Deze populier trekt zich terug; de kroon wordt kleiner. In de top sterft hout. 
Takhout valt uit de boom en dat zal vaker voorkomen. Deze boom is  
waarschijnlijk een van de oudste populieren van de stad.

Ecologie
De Canadapopulier is nog maar kort in het land en heeft zich ecologisch niet 
echt aangepast. Het aantal ongewervelden dat op deze soort is aan getroffen, 
bedraagt ongeveer 97 soorten. Dit aantal is ruim vier keer zo klein als de 
soorten op de wilg. Populieren herbergen wel een vrij groot aantal schimmels, 
bacteriën en insecten. De bekendste schimmels zijn populierenroest, een 
bladvlekkenziekte waarbij op de bladeren olijfgroene of bruin zwarte vlekken 
ontstaan. Bacteriekanker vormt bastkankers op de stam en takken, waarbij 
takken afsterven. Van belang zijnde insecten zijn de wilgenhoutrups, de 
horzelvlinder, de grote en kleine populierenboktor en de populierenglasvlinder. 
Van nature voorkomend in Nederland zijn de ratelpopulier (Populus tremula)  
en de zwarte populier (Populus nigra). Deze laatste komt echter zeer weinig  
voor en dan nog alleen in het 
rivierengebied.

Beheer
De boombeheerder heeft hier twee 
opties; de boom in zijn geheel 
kappen of het terugtrekken van de 
boom begeleiden. Dit gebeurt door 
dode en zwakke delen weg te nemen 
en zo de boom veilig houden. Deze 
tweede optie kost meer en is niet 
voor iedere boom in de stad haalbaar. 
Misschien wel voor de grootste en 
misschien wel oudste populier van  
de stad. Zolang de boom veilig te 
houden is, kan ze mee blijven doen.
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Moerascipres; Taxodium distichum (boomkring)

23 Moerascipres

Taxodium distichum (boomkring)

Op één of andere manier wordt een ontwerper er nogal eens toe verleid om 
deze soort, of zijn ‘look-a-like’ de watercipres, in een kring te planten. 
Wanneer die bomen uitgroeien tot reuzen stapt de wandelaar als het ware in 
één grote boom als hij de kring in loopt. Het is de vraag of de kring die u hier 
ziet oud zal worden. Ieder jaar beschadigt de maaimachine meerdere keren 
de stamvoeten van deze moerascipressen. Het zal niet met opzet zijn, maar 
het gebeurt wel. Op andere plaatsen bij de Dommel zijn boomattentiepalen 
geplaatst. Deze wijzen de persoon die de maaimachine bestuurt erop weg te 
blijven van de stamvoeten. De maaier kan dan bovendien sneller werken en 
dat maakt het beheer duurzamer en goedkoper.

Het zijn eenvoudige opties om maaischade te voorkomen. Misschien even 
wennen... Schade aan bomen zou eigenlijk nooit moeten wennen.

Zie eens hoe mooi het afgevallen blad van de moerascipressen kleur geeft 
aan het park. Ga je dit kleurrijk blad verwijderen, dan is het schilderachtige 
landschap weg.
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Opmerkelijk in de kroon van een van de bomen hangt een aparte tak, groener 
dan de anderen en dichter bezet met blad. Het lijkt wel een speciale treurvorm. 

Ecologie
In het Plioceen was de moerascipres in ons land dominant in moerasbossen  
en warm-gematigd bos. De moerassen waarin deze boom groeide, leken veel  
op de tegenwoordige Everglades in Florida in het zuidoosten van de Verenigde 
Staten. Omdat ons huidige klimaat in grote lijnen vergelijkbaar is met dat van 
het Plioceen, voelt de boom zich ook nu weer in Nederland thuis. De conifeer  
is daarom aangeplant in onze parken en tuinen. 

Beheer
Onder deze bomen is ook  een mulchlaag aangebracht. De maaimachine  
heeft nu geen kans meer om de bomen en hun stamvoet te beschadigen.  
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Oostenrijkse den; Pinus nigra subsp. nigra (clump)

24 Oostenrijkse den

Pinus nigra subsp. nigra (2 ‘clumps’)

Deze boomsoort heeft zijn herkomstgebied in Midden-Europa. We zien hier 
en iets verderop twee groepen van Oostenrijkse dennen. De landschaps-
architect noemt ze ‘clumps’. De dennen staan als een “bosje in een vaas”.  
Veel Eindhovenaren zullen vertrouwd zijn met deze twee dennengroepen. 

Let eens goed op een paar verschijnselen. Ook hier maaischade aan de 
stamvoet. Kijk ook eens naar boven naar de boomkronen. Tussen sommige 
kronen ziet u licht schijnen. Wanneer u bij een dergelijke oudere boomgroep 
licht ziet schijnen in de kroon dan is er iets gaande. Enkele van de scheef 
hangende stammen gaan steeds schever hangen. 

Ecologie
Kleine zangvogels eten de zaden. De Oostenrijkse den herbergt verder de 
kleine en gewone dennenscheerder, de letterzetter, diverse schimmels en 
het beruchte virus Sphaeropsis sapinea, welke verantwoordelijk is voor veel 
sterven in de jaren ’80 en ’90 van de vorige eeuw.

Beheer
De boombeheerder wil de bomen zo lang mogelijk in het spel houden of zeker 
zo lang mogelijk als boomgroepen behouden. Enkele bomen zijn zo ver 
uitgezakt dat gevaar voor verder zakken over de openbare weg reëel is. Deze 
bomen zal de beheerder bijtijds, voordat de bomen liggen, verwijderen. 
Hiervoor vindt de VTA-inspectie plaats. Het resultaat hiervan bepaalt de 
verdere acties.

Je wilt niet dat er meer bomen gaan uitzakken. Een goede conditie en dus 
goed en stevig vitaal wortelgestel zal uitzakken lang uitstellen. Het is zaak 
deze bomen in goede conditie te krijgen en te behouden. Bijvoorbeeld door 
de groeiplaats te verbeteren door het beheer natuurlijker in te richten. 
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Kijk ook vooral naar boven. Hoeveel ruimte is er al  tussen de uiteenvallende 
boomkronen?

Na groeiplaatsverbetering.
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Varenbeuk; Fagus sylvatica Asplenifolia

25 Varenbeuk

Fagus sylvatica Asplenifolia

Begin 19e eeuw is deze variëteit vermeerderd, waarschijnlijk met een 
afwijkende tak uit een gewone beuk of van een geheel afwijkende boom.  
Op arboretum Trompenburg staat een varenbeuk die na misschien wel veertig 
jaar opeens weer een gewone tak is gaan vormen. Terugloop wordt dit 
genoemd, teruglopen naar de oorspronkelijke vorm. Misschien doet dit 
verschijnsel zich bij deze beuk ook eens voor. 

De boom dateert uit het begin van de vorige eeuw, de tijd van Tersteeg.  
Hij ontwierp dit plantsoen - het Anne Frankplantsoen - en nog veel meer 
groen in Eindhoven. De boom is een sieraad voor de stad. Wonden aan de 
stamvoet tonen dat er gemaaid wordt tot tegen de stam, terwijl daar toch 
nauwelijks gras groeit. De ondergrond is hard en dicht, ver verwijderd van 
een luchtige beukenbosbodem. De groeiplaats vraagt dus verbetering voor 
een volgende eeuw. Dat betekent geen verschraal-beheer meer.  
In plaats daarvan geef je de bodem en de boom de kans. De tijd zorgt voor 
een natuurlijke bosbodemontwikkeling. Zo creëer je een natuurlijke  
verbetering van de groeiplaats, zonder meerkosten.
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De schors van de boom is herkenbaar als die van een beukenboom.  
Opmerkelijk zijn de overgroeiingen van zaagwonden van heel lang geleden. Ooit 
heeft iemand de onderste takken afgezaagd. De takken hinderden misschien de 
doorgang over het pad. De overgroeiing van de wond blijft en wordt steeds meer 
naar buiten gedrukt. Je ziet zelfs groeiringen van de overwalling.

Ecologie
Beukennootjes zijn geliefd bij de knaagdieren en de vogels. Duiven zien  
we nog al eens ‘stoned’ waggelen onder de beukenboom. Zij zijn high geworden 
van de beukennootjes.

Beheer
Om de groeiplaats te verbeteren, zou men kunnen stoppen met maaien onder 
deze boomgroep, het blad laten liggen onder de bomen en eventueel een  
laag mulch van gecomposteerde houtresten aanbrengen. Misschien is het 
nodig pneumatisch te beluchten. Er kunnen enkele bosrandsoorten als 
onderbegroeiing geplant of gezaaid worden. 

Direct na de tweede ‘clump’ Oostenrijkse dennen en de varenbeuk komt u bij de 
brug van de Paradijslaan over de Dommel. Aan de zuidzijde bevindt zich een 
landbrug voor aan landgebonden waterdieren zoals de bunzing en de water-
spitsmuis. Deze kunnen hier over de landbrug van de ene naar de andere kant 
van de Dommel lopen.
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Moeraseik; Quercus palustris

26 Moeraseik

Quercus palustris

Deze boom is nog geen 100 jaar oud. Toch is het één van dé grote moeras-
eiken van de stad. Dit imposante exemplaar heeft enkele zwamlichamen die 
wijzen op een forse schimmelhuishouding in de boomstam, juist daar waar je 
die liever niet hebt.

Naar de naam doet vermoeden is het een boom uit het moerasgebied. Dat is 
gedeeltelijk waar. De boom komt van nature voor in rivierbossen van het 
oosten van de Verenigde Staten. Deze boom blijkt daar wel altijd juist op de 
hogere ruggen van zand of klei te staan. In de winter mag de boom wel eens 
even onder water staan, maar niet in het groeiseizoen. De boom is bij ons 
geliefd onder meer vanwege de prachtige herfstkleuren. 

Ecologie
Houtduiven zijn dol op de kleine eikels.

Beheer
Voor deze moeraseik geldt eigenlijk hetzelfde verhaal als voor de grote 
populier (nr. 22); een keuze tussen stervensbegeleiding dan wel veteranen-
beheer of de boom nu verwijderen. De keuze voor een strak gazon onder  
de boom werkt zeer in het nadeel van de boom. Door te maaien met een 
maaimachine en in een frequentie waarmee de boom onvermijdelijk  
beschadigd zou worden, is de boom aangetast door schimmels.  
Voor het strakke gazon is op deze manier een hoge prijs betaald. 
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78 79

Turkse hazelaar; Corylus colurna

27 Turkse hazelaar

Corylus colurna

Het natuurlijke herkomstgebied van deze boom laat zich gemakkelijk raden. 
“In 1582 ontving Clusius in Wenen de eerste zaden uit Istanbul, waarvan hij in 
1587 boompjes in Leiden plantte” (Leo Goudzwaard, Loofbomen in Nederland 
en Vlaanderen). De vruchten zijn geliefd. Helaas… de vruchten zijn bij ons in 
Noordwest-Europa klein. Deze boom wordt wel de tuinmansvriend genoemd. 
’s Winters voelt zijn stam warm aan. Dus als u een tuinman de boom ziet 
omhelzen, dan begrijpt u de man. Ook de Turkse hazelaar is redelijk ruim 
vertegenwoordigd in onze stad. Maar hier staat u toch wellicht voor het 
grootste exemplaar van de stad. De boom is waarschijnlijk door Tersteeg  
op deze plaats gezet.

Helaas is dit exemplaar ten dode 
opgeschreven. Aan de stamvoet 
van deze boom ziet u behalve de 
maaischade ook resten van het 
vruchtlichaam van de reuzen-
zwam. Dat betekent het einde  
van de boom. 

Hoe is deze schade ontstaan?  
Zo’n 10 jaar geleden zijn veel 
heesterperken in de stad van 
nieuwe struiken voorzien. 
Kraanmachines trokken de  
“oude” struiken uit de perken,  
ook als er bomen in het perk 
wortelden. Zeer waarschijnlijk is de boom bij deze actie beschadigd aan zijn 
dikkere wortels. Deze hebben niet kunnen herstellen en de sporen van de 
reuzenzwam deden hun intrede. De boom vertoonde in 2009 een kale kroon. 
De jaren daarna leek het er op dat deze boom zich langzaam herstelde.  
De kroon werd weliswaar voller, maar van binnen wordt het hout opgegeten 
door de reuzenzwam.
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80 81

De stamvoet van de grootste boomhazelaar van Eindhoven. 

Kijk eens om u heen. Zie eens hoeveel andere bomen uit de periode van de 
eerste parkaanleg een klap gehad hebben. Een klap waar ze wellicht van 
herstellen, maar wellicht ook niet. 

Ecologie
Muizen, eekhoorns en kauwen voeden zich met de vruchten.

Beheer
Veiligheid voorop… de boom mag niet vallen. De beheerder wil de boom zolang 
mogelijk behouden. De boom wordt daarom regelmatig geïnspecteerd. Een 
mogelijkheid kan uiteindelijk zijn om de kroon van de boom weg te nemen en  
de stam te laten staan. De holtes in de stam kunnen groter worden.  
Veel insectenleven kan zich te goed doen aan de boom. Op ongeveer zes meter 
afstand van de boom kan vervolgens een ruime schone plantplaats voor een 
nieuwe Turkse boomhazelaar worden ingericht. De ruimte tussen en om de dode 
stam en de nieuwe boom zal dan veiligheidshalve en in het belang van de 
nieuwe boom als een plantvak ingericht kunnen worden. Dit besluit ligt echter 
niet bij de beheerder.

28 Zwarte walnoot

Juglans nigra (2 exemplaren)

In de hoek van het plantsoen, bij de kruising, staan twee zwarte walnoten.  
De boomsoort is in 1680 vanuit Amerika naar Europa gekomen. Ook deze 
boomsoort houdt van een vochtige bodem. De boom is verwant met de 
okkernoot die we meestal walnoot noemen. De laatste komt uit Turkije, 
Centraal-Azië en de Himalaya. Tegenwoordig kom je de okkernoot in heel 
Europa op boerenerven en in boomgaarden tegen. De zwarte walnoot zie je 
niet zoveel.

De twee zwarte walnoten hier op de hoek van het plantsoen hebben voor 
Nederlandse maatstaven al best een flink formaat. De boom heeft een bast 
met opmerkelijk diepe groeven. De vruchten zijn noten met dik vruchtvlees 
eromheen. De vallende vruchten kunnen u een flinke tik bezorgen. 

Helaas, de conditie van deze twee bomen is matig. Als de beheerder erin 
slaagt om de conditie van deze bomen te verbeteren, hebben onze  
Dommelvallei en de stad veel gewonnen.
 

Beheer
De boombeheerder wil de groeiplaats van deze boom zo snel mogelijk 
verbeteren, zodat de boom haar conditie op peil krijgt.
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Zwarte walnoot; Juglans nigra (2 exemplaren)

Nu steken we de Wal over, richting Van Abbemuseum.
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84 85

Witte moerbei; Morus alba

29 Witte moerbei

Morus alba

Iets links van de voordeur van het Van Abbemuseum staat een flinke 
moerbeiboom. Op de stam ziet u de kenmerkende dwarsscheuren in de bast. 
De glans op de bladeren geeft deze boom een vitale uitstraling. Voor de 
nieuwe aanbouw van het museum stond deze boom langs de Bilderdijklaan. 
De boom is 10 jaar geleden verplaatst en staat hier op een superlocatie  
van de stad. Hoezo? De moerbei staat hier extra hoog waardoor het door-
wortelbaar volume groot is. Rondom de boom is een plantenvegetatie 
aanwezig die afgevallen blad vasthoudt. Het bodemleven maakt de bodem 
vruchtbaarder. De boom heeft ook in de breedte de ruimte om met zijn 
wortels voeding te vinden.

Deze boom heeft zijn herkomstgebied in China, Korea en Taiwan. De rijpe 
vruchten van deze boom zijn bijzonder smakelijk. Rijpe vruchten vindt u op de 
grond onder de boom. U kunt deze goed eten. Let op dat u niet knoeit op uw 
kleren. U krijgt de kleur er niet uit. Om die reden worden deze vruchten ook 
als verfstof gebruikt.

Beheer
Het gaat goed met deze boom.  
De beheerder hoeft zich ogen-
schijnlijk geen zorgen te maken.

In de tuin voor het museum staan 
ook een aantal Catalpa’s.
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De Ecologische Hoofd Structuur (EHS), tegenwoordig Natuurnetwerk  
Nederland, voert door het centrum van Eindhoven. In 2011 en 2012 is in het 
kader van het project ‘Dommel  door Eindhoven’ de rivierbodem gesaneerd.  
De met zware metalen verontreinigde bodem is hierbij verwijderd. Er zijn  toen 
vele meanders gemaakt en er zijn ecovoorzieningen als plankieren onder 
bruggen door, ecotunnels en landbruggen voor landgebonden waterdieren en 
vistrappen (ter hoogte van de Dorgelolaan) aangelegd. Kijk bijvoorbeeld eens 
naar de ecoducten onder de bruggen en viaducten, bedoeld voor bunzing,  
egels, wezels, muizen.

30 Watercipres

Metasequoia glybtostroboides

Deze boom is geplant ter ere van Eindhoven 750 jaar stad in 1982.

Beheer
Deze boom kan nog wel 30 jaar groeien zonder in de knel te komen met de 
muur. Maar dan, hoe zal het dan verder gaan? De boom groeit goed, heeft een 
prima groeiplaats, maar zal op termijn de muur wegdrukken.
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88 89

Kijkt u langs de watercipres dan ziet u op de Wal een  rode beuk (Fagus  
sylvatica Purpurea) aan het einde van een rij van valse christusdoorns  
(Gleditsia triacanthos). De binnenring van Eindhoven is vrijwel geheel bezet 
met Gleditsia’s. Deze rode beuk staat er als opmaat of knipoog naar de  
villawijk Den Elzent.

Naast de watercipres staat een zilverlinde, geplant ter ere van de 50e  
verjaardag van Koningin Beatrix in 1988. 
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Zilverlinde; Tilia tomentosa

31 Zilverlinde

Tilia tomentosa

De zilverlinde komt oorspronkelijk uit Zuidoost-Europa en Turkije.  
Tomentosa betekent viltig behaard. Zo is het blad. De onderzijde van het blad 
is grijs tot wit van kleur. De herfstkleur is geel.

Ecologie
De bloesem van deze boom levert veel nectar voor insecten. 

Beheer
Deze boom heeft takken die slecht gehecht zijn aan de boom, zogenaamde 
plakoksels. Op den duur zullen takken uitbreken. Met enig snoeiwerk kan het 
uitbreken uitgesteld worden. Dit moet niet lang op zich laten wachten.

Nog iets verder staat een andere linde.
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Gewimperde linde; Tilia henryana var. subglabra

32 Gewimperde linde

Tilia henryana var. subglabra

De gewimperde linde is in 1888 door Augustine Henry, een ontdekker van de 
Chinese flora, beschreven. Deze boom is geplant er ere van de kroning van 
Koning Willem-Alexander.  U kunt de boom herkennen aan de wimpers op de 
bladeren. Deze boom is een struikvorm geënt op een onderstam. Het is nog 
maar de vraag of dit tot een stevige boom zal uitgroeien. 
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94 95

Ter hoogte van het  hoofdkantoor van Dela ziet u een pergola. Een pergola 
associeer je met bloemrijke klimmers en geurige rozen en kamperfoelie. 
Deze pergola is echter zo doods als maar mogelijk is. Het lijkt wel een Delatuin. 
Toeval? Hoe zo dit fenomeen? Let op, er kondigen zich nieuwe tijden aan. 
Stadsguerrilla tilt de stoeptegels, leegt zakken compost en plant klimmers.  
Wat zal het mooi worden op deze verblijfslocatie. Of de eigenaar van de pergola 
met terras maakt er zelf iets fraais van. Inmiddels is er dan ook beplanting 
aangebracht.

We lopen verder stroomafwaarts en komen bij de Vestdijk. We steken de 
Dommel over en zien aan de andere kant van de Bleekstraat, op de hoek  
van de Kleine Bleekstraat, een drietal lindes.

We volgen de stroom, kruisen de “rode loper” en worden niet blij van de uitstra-
ling van de platanen die op de “rode loper” staan. Als referentie… bij het kleine 
plantsoen voor het Designhuis staan ook enkele - kleinere - platanen.  
Let op de kleur van de bladeren van de platanen in het plantsoen en van die  
op de “rode loper”.

Vervolg uw weg naar het Stratumseind, sla voor 
de brug linksaf langs de Dommel. Hier is de rivier 
als ecologische hoofdstructuur bijna op haar 
smalst. Beneden aan de oevers staan wilgen en 
elzen.

Rood en groen prettig in verhouding 
in hartje Eindhoven.
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Koningslinde; Tilia x europaea Pallida (3 exemplaren)

33 Koningslinde 

Tilia x europaea Pallida (3 exemplaren)

U hebt in uw herinnering nog de diepgroene kleuren van de bomen in het  
Lex en Edo Hornemannplantsoen en van de bomen beneden aan de oever  
van de Dommel. Nu ziet u de lichtere bladkleur van de drie lindes.  
 
Stelt u zich voor wat de uitstraling van deze bomengroep zou zijn wanneer de 
bomen in goede conditie zouden verkeren. De boombeheerder zou hier graag 
wat tegels lichten en de bodem verbeteren. Het is de vraag wat de onder-
grondse mogelijkheden zijn. Bij een dergelijke kruising zijn allerlei onder-
grondse leidingtracés voor te stellen; water, gas, data, elektra.  
 
Verkenning van de mogelijkheden voor ondergrondse groeiplaatsverbetering 
is een eerste stap. Op basis daarvan kan de beheerder een keuze maken voor 
een reële streefleeftijd van de bomen. Hebben de bomen nog voldoende 
groeiruimte boven- en ondergronds voor 20 – 50 – 100 jaar? 

Hier speelt het vraagstuk hoeveel ruimte je voor deze boomgroep kan 
reserveren, ook ondergronds. In januari 2018 heeft dit drietal een grote 
verbetering van de groeiplaats gekregen. De komende jaren zullen we een 
verbetering van de groei en de conditie van deze bomen gaan beleven.

We vervolgen de Dommel, komen in het trottoir nog enkele cipressen tegen. 
Als een geintje zo aardig... 
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We vervolgen de Dommel, komen in het trottoir nog enkele cipressen tegen. 
Als een geintje zo aardig... 
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Moerascipres; Taxodium distichum (4 exemplaren)

34 Moerascipres

Taxodium distichum (4 exemplaren)

Deze cipressen staan als een vrolijke verrassing in de straat. Het is  
ongebruikelijk om deze boom als straatboom toe te passen. Het is  
bijvoorbeeld gedaan in de wijk Hanevoet in Gestel. Een wijk met een  
hoge grondwaterstand.

Beheer
De boombeheerder zal zien hoe lang de bomen in de Bleekstraat passen 
binnen de beperkte ruimte.

Bij de brug van de Kanaalstraat over de Dommel staan aan de overzijde vier 
bomen bij elkaar. Een groep van drie moeraseiken en een bijzondere moseik. 
De moseik staat dicht bij de Dommel.
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Moseik; Quercus cerris

35 Moseik

Quercus cerris

De moseik is in 1953 geplant. De soort vindt zijn oorsprong in Zuid-Europa en 
Klein-Azië. Deze boom stond vroeger tussen de grote sigarettenfabriek van 
Philip Morris en de Dommel. Bij deze boom is het een puzzel. Waarom is deze 
bijzondere moseik hier geplant…? Afijn, de boom staat er te groeien. Na de 
sloop van de sigarettenfabriek is het gebied opnieuw ingericht. De boom 
heeft drie snelgroeiende buren gekregen. Dat zijn moeraseiken.

Op de stam van de moseik is een vorstscheur te zien. Deze soort vertoont 
vaker vorstscheuren die ontstaan wanneer na een warme periode plots de 
vorst in zet.

Beheer
Men ziet dat de conditie van de moseik niet optimaal is. De beheerder houdt 
in de gaten of er een moment komt om te kiezen tussen de moseik en de 
moeraseik die er naast staat. Dit blijft vaak een moeilijke keuze.
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In de verte ziet u een aantal kleinbladige lindes, Tilia cordata Böhlje, op een rij. 
Een gepaste boomkeuze voor deze situatie. De bomen worden niet te groot.  
Vrij uitzicht vanuit de flats op de Dommel blijft mogelijk. Vanuit beheer is het 
nodig om maatregelen te nemen dat de stamvoeten niet beschadigd raken.  
Dit is ook de verantwoordelijkheid van de onderhoudsaannemer.

We steken de Kanaalstraat over en gaan het pad op tussen de Dommel  
en de kapel.
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Smalblijvende plataan; Platanus hispanica Pyramidalis

36 Smalblijvende plataan

Platanus hispanica Pyramidalis

Deze plataansoort is te herkennen aan zijn gegroefde stam. De boom staat 
dicht aan de oever. De leeftijd van deze boom is 80-100 jaar. Het is een boom 
met stoere, zware zijtakken. Een heerlijke boom om goedemorgen tegen  
te zeggen. 

Beheer
De boombeheerder heeft als zorg dat de takken niet te zwaar worden en gaan 
uitbreken. Dit euvel kan voorkomen worden door de takken iets in te korten.
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106 107

Gewone beuk; Fagus sylvatica

37 Gewone beuk

Fagus sylvatica

Kijk hoe de boom zich uitbreidt, de ruimte inneemt en daarbij zelfs een  
nabij staand hekwerkje opslokt. De boom kan niet anders.

Ecologie
De beuk kan aangetast worden door het gewoon meniezwammetje,  
bastkanker, roetdauw en beukenbladsnavelkogeltje dat necrotische vlekken 
veroorzaakt. Verder kan de beuk last hebben van de beukenbladluis, wollige 
beukenluis, de beukenspringkever, de galmijt en verschillende galmuggen.

We gaan verder met de stroom. Links stonden ook fabrieken. Nu staat er een 
hele woonwijk, dicht bij het centrum en dicht bij de Dommel, een toplocatie 
om te wonen. Aan de andere kant van de Dommel vinden we ook een 
toplocatie, Huize de Laak. In het verleden het woonhuis van de familie 
Philips. Door deze tuin kuierden Anton Philips en Henry Ford aan het begin van 
de revolutie van de massaproductie. Een bomenwandeling door de tuin van de 
Laak is een hoofdstuk op zich, maar laten we nu buiten beschouwing.
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Amerikaanse es; Fraxinus americana

38 Amerikaanse es

Fraxinus americana

Deze soort, met natuurlijk herkomstgebied het oosten van Noord-Amerika, is 
in 1720 in Nederland geïntroduceerd. De boom houdt niet van te natte grond. 
Van nature groeit de boom op hoge oevers langs de rivier.

In 2001 is dit exemplaar geplant ter ere van de start van Stichting Trefpunt 
Groen Eindhoven. In 2012 is de boom 15 meter verplaatst. De boom stond 
eerst langs de oever van de Dommel. Op die plaats is nu een meander 
gegraven. 
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110 111

Canadapopulier; Populus x canadensis Serotina (driestam)

39 Canadapopulier 

Populus x canadensis Serotina (driestam)

Vlak langs de Dommel, ondiep wortelend - immers in het water kan een boom 
niet wortelen -, staat een reuzegrote driestam. 

Waar gaat dit heen? Dit kan maar één kant op in feite…. 

Beheer
Hoe veilig is de situatie? Twee keer per jaar wordt de boom beoordeeld en 
door landmeters ingemeten. Boven in de kronen van het drietal ziet u een 
grote opening in het kronendak. Dat betekent dat recent de meest schuin-
staande stam verder weggezakt is. Dit verzakken gebeurt meestal wanneer 
het tijdens het groeiseizoen heel nat is. De boom is dan het zwaarst en de 
ondiepe bodem is drassig als pap. De kronen zijn inmiddels ingenomen.

Een opening in wat eens één gesloten kronendak was. 

Wat verder stroomafwaarts zien we een veldesdoorn. Deze boom staat naast 
een nieuwe kademuur. De kademuur is bedoeld om een mobiele kraan te 
kunnen plaatsen naast de Dommel en daarmee het vuil dat zich voor de 
drijfbalk verzameld heeft op te kunnen pakken.
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Veldesdoorn; Acer campestre

40 Veldesdoorn

Acer campestre

Deze boom stond op de nominatie om geveld te worden voor de aanleg van  
de kademuur. Maar omdat het zo’n karakteristieke grillige boom is, is de muur 
iets verlegd. 

De veldesdoorn is een algemene soort met een heel ruim verspreidings-
gebied. De boom is een fijne inheemse boomsoort. Een soort die je graag in 
je bos hebt vanwege de gemakkelijke strooiselomzetting. In de stad is het 
prettig dat de boom niet te snel groeit.

Ecologie
De bloemen zijn een goede bron van nectar en pollen en worden druk bezocht 
door bijen en andere insecten. De vruchten worden gegeten door onder 
andere appelvink en groenling. De schors is voedselrijk, niet zuur en kan 
meer epifyten huisvesten dan andere inheemse esdoorns. Mede door het snel 
verterende blad is het een bodemverbeterende soort.

Beheer
Eindelijk weer eens een boom die niet hoog opgekroond is. De kade is iets 
verschoven ten behoeve van de boom. Aan de kade moet nu en dan een 
vrachtwagen met een kraan komen om vuil dat in de Dommel verzameld is op 
te pakken. Het is wenselijk dat de vrachtwagen met zorg de laaghangende 
takken van de veldesdoorn ontziet.
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Trompetboom; Catalpa x erubescens

41 trompetboom 

Catalpa x erubescens

Deze Catalpa is een soort die niet te snel groeit, uitbreekt of last krijgt van 
verwelkingsziekte. Toch zijn er een paar takken uitgebroken. De boom heeft 
op deze plaats de ruimte om lang te kunnen blijven staan.
 
Beheer
De boombeheerder is blij met deze soort. Nu wordt de ruimte voor deze  
boom deels ingenomen door het drietal conifeerachtigen. De beheerder laat 
de boom mooi samen gaan met de coniferen.
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Gele treurwilg; Salix x sepulcralis Chrysocoma

42 Gele treurwilg

Salix x sepulcralis Chrysocoma

Deze treurwilg is kwetsbaar. De boom heeft een uitgebroken tak. Er is al 
eerder een stuk kroon uitgebroken. De boom staat er prachtig en sfeervol bij. 
Innemen van de kroon kan het leven van de boom nog een aantal jaren 
verlengen.

In 2013 stonden in deze open ruimte nog een tweetal reusachtige Italiaanse 
populieren. Beide waren rot van binnen. Een van de twee brak van de 
stamvoet en viel over de brug. De schade aan de leuning is inmiddels 
hersteld. Gelukkig is er niemand onder de vallende boom geraakt.

Beheer
Hoe sterk is de wilg? De groei van zijn takken gaat door. Is de aanhechting 
in orde? Gaan deze takken uitbreken? Moet de kroon worden ingenomen?  
Is de veiligheid dan afdoende bewaard? Vragen waarmee de beheerder stoeit. 
Naast de treurwilg staat een paardenkastanje. Die zal ermee gebaat zijn 
wanneer de kroon van de wilg wordt ingenomen. Dat de boom met zijn wond 
er sfeervol bijstaat en dat de wond voor een specht aantrekkelijk kan zijn,  
is duidelijk. Indien nodig wordt de kroon in verband met de veiligheid 
(uitbreken van takken) drastisch ingenomen.
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Uitgekomen bij de Dommelstraat, kunnen we links- of rechtsom richting de 
brug van de Stationsstraat over de Dommel. Links door de oude gevel en over de 
metalen zigzag brug is het spannendst. Maar kijk eerst nog even over de brug 
van de Dommelstraat zelf over de Dommel heen.
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120 121

Witte paardenkastanjes; Aesculus hippocastanum Baumannii (4 exemplaren)

Witte paardenkastanjes
Aesculus hippocastanum Baumannii (4 exemplaren)

Deze bomen vormen een mooie poort in de Dommelstraat. Wanneer je de 
stad bestudeert zie je allerlei van dergelijke plekken waar een groep bomen 
een statement maakt. Hier kwam je vroeger van de stad Eindhoven op het 
grondgebied van het dorp Tongelre. Op dit natte grondgebied hebben begin 
vorige eeuw een aantal industriëlen een villapark ontwikkeld. Deze 
paardenkastanjes markeren de entree naar dit Villapark en naar het er 
achtergelegen stadsdeel Tongelre. 

Beheer
Bij alle paardenkastanjes in de stad heeft de boombeheerder zijn zorgen. 
Kastanjemineermot en kastanjebloedingsziekte zijn aantastingen die deze 
boom kunnen verzwakken en doden. De komende jaren zullen veel groene 
stadsbeelden waar de paardenkastanjes bepalend zijn, verdwijnen. 
Kastanjes worden jaarlijks geïnspecteerd op kastanjebloedingsziekte.
De aantastingen hebben het meest vrij spel wanneer de boom zwak is.

30 meter verder stroomafwaarts langs de Dommel, naast de volgende brug 
staat, in de villatuin een grote paardenkastanje. De kleur van het blad van 
deze boom en de bladbezetting is een referentie voor een gezonde paarden-
kastanje. Vergelijk en zie dat de bomen in de straat er minder goed voor 
staan. Het lijkt nog geen gelopen race. De groeiplaats van deze bomen is 
relatief eenvoudig te verbeteren.

We komen bij een reuzenboom.

43
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122 123

Schietwilg; Salix alba

44 Schietwilg

Salix alba

Het belang van deze boom voor de stad is groot; een gezonde boom, met een 
enorme groene kroon. Deze boom telt voor wel 20 straatbomen voor wat 
betreft zijn zuurstofproductie, verkoeling etc. Schietwilgen zijn relatief snelle 
groeiers.

Ecologie
De belangrijkste ziekte bij schietwilgen is de watermerkziekte, die de vaten 
verstopt waardoor delen van de boom of gehele bomen afsterven. Op de 
grens van levend en dood hout ontstaan bossige vormen van waterlot.  
De wilgenhoutrups leeft in en van wilgenhout. Door het vreten van een 
uitgebreid gangenstelsel worden de takken en stam van de wilg ernstig 
verzwakt. Bij de teelt van wilgentenen kunnen insecten zodoende heel wat  
schade aanrichten.

Beheer
Het hout is minder sterk als dat van een eik. Kans op uitbreken van zware 
takken of stammen is een hoofdzorg voor de boombeheerder. Ieder jaar 
wordt deze boom beoordeeld op gebreken en gevaarzetting. Hoog in de boom 
aan de zuidkant van de boom is taksterfte in de top te zien, een teken van 
watermerkziekte. Indien nodig worden de takken ingenomen.

Aan de overzijde van de straat naast de brug staan twee zuileiken.
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Schietwilg; Salix alba
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Zuileik; Quercus robur Fastigiata (2 exemplaren)

45 Zuileik

Quercus robur Fastigiata (2 exemplaren)

De bomen die hier staan zijn zaailingen van markante zuilvormen, afkomstig 
van zuilvormen die in de natuur aangetroffen zijn. Het plantjaar is 1960. 
Zuilvormen worden ook wel geënt op onderstammen van zomereik.  
Dit gebeurt sinds het einde van de 18e eeuw in Duitsland. Een voorbeeld  
van een geënte stam is de Quercus robur ‘Fastigiata Koster’.

Deze twee zuileiken staan als wachters op een markante plaats. Vlak naast 
de bomen is in 2012 een buis gelegd waardoor in de toekomst het water van 
het riviertje de Gender in de Dommel kan stromen. Tot nu toe stroomt het 
water via een andere route. Zoek vlak bij de zuileiken naar de klep die de  
buis afdicht en zie de instroom die vormgegeven is in het grindbed.

Beheer
In 2012, bij het ingraven van de buis voor de waterdoorlaat van de Gender,  
is gegraven in de buurt van de bomen. Ter compensatie is een groeiplaats-
verbetering voor de bomen uitgevoerd. De bomen hebben een voeding van 
organische meststof gekregen. Onder de bomen is een dikke laag gecom-
posteerde houtresten aangebracht. Deze is nog zichtbaar. Volgens het plan 
voor natuurlijke inrichting van de oever zou de kademuur vlak bij de brug 
afgebroken worden en zou de zuileik die het dichtst bij de Dommel staat 
verdwijnen. Dit plan is bijgesteld en daarom staan beide zuileiken er nog. 
Zorg voor de toekomst betekent dat nu reeds bij de ontwerpers voor de 
herinrichting van de bovengrondse Gender de vereiste groeiruimte voor  
de zuileiken wordt bepleit. Een reële streefleeftijd voor de zuileiken is  
80 – 100 jaar.
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Vervolg uw weg door het fiets- en voetgangerstunneltje onder het spoor.  
Let op aan de andere kant van de tunnel ziet u aan de oever van de Dommel  
nog een zuileik. Deze zuileik is minder strak van vorm. Een geënte zuileik is  
vaster van vorm, echter deze zullen met de tijd een verschijnsel van uitgestelde 
onverenigbaarheid vertonen. Bij dit verschijnsel kan de groei van de onderstam 
niet mee met de groeisnelheid van de geënte stam. Op een zeker moment breekt 
de boom af van de onderstam. Hier naast de spoorlijn gaat het gelukkig om een 
zaailing.

Nu vervolgen we de weg door het volgende tunneltje en komen in de wereld 
van de Technische Universiteit Eindhoven TU/e. Voor de vijver met drijvende 
objecten staan enkele suikeresdoorns.



126 127

Vervolg uw weg door het fiets- en voetgangerstunneltje onder het spoor.  
Let op aan de andere kant van de tunnel ziet u aan de oever van de Dommel  
nog een zuileik. Deze zuileik is minder strak van vorm. Een geënte zuileik is  
vaster van vorm, echter deze zullen met de tijd een verschijnsel van uitgestelde 
onverenigbaarheid vertonen. Bij dit verschijnsel kan de groei van de onderstam 
niet mee met de groeisnelheid van de geënte stam. Op een zeker moment breekt 
de boom af van de onderstam. Hier naast de spoorlijn gaat het gelukkig om een 
zaailing.

Nu vervolgen we de weg door het volgende tunneltje en komen in de wereld 
van de Technische Universiteit Eindhoven TU/e. Voor de vijver met drijvende 
objecten staan enkele suikeresdoorns.



128 129

Suikeresdoorn; Acer saccharinum Pyramidale (groep)

46 Suikeresdoorn

Acer saccharinum Pyramidale (groep)

Deze suikeresdoorns hebben hun natuurlijke habitat in Noord-Amerika.  
De bomen hebben hier de ruimte. Dergelijke plaatsen waar bomen voor lange 
tijd de ruimte hebben, zijn schaars in de stad. Een van de bomen is een 
andere variëteit.

Beheer
De beheerder van de bomen van de gemeente Eindhoven kijkt jaloers naar de 
ruimte die deze bomen hebben. Hij heeft echter niets te zeggen over deze 
bomen. Boomeigenaar is de TU/e en de zorg voor deze bomen is bij een 
andere partij gelegd.

We steken via het Limbopad de Dommel over en zijn bijna op onze bestem-
ming. Vlakbij het Limbopad staat een bijzondere els; een zwarte els, Alnus 
glutinosa var. Barbata. Een uitvoering die steviger breed uitgroeiende takken 
maakt.

Kijk iets verder en ga  
op zoek naar een jonge 
reuzenboom.
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Mammoetboom; Sequoiadendron giganteum

47 Mammoetboom

Sequoiadendron giganteum

Deze boom staat tegenover de voordeur van de Kennispoort, de Kamer van 
Koophandel aan het Limbopad, tevens de entree van de TU/e. Frits Philips, 
beschermheer van Stichting Stadsbomen Eindhoven (SSBE), heeft op 16 april 
2005 zijn honderdste verjaardag mogen vieren. Als waardering voor zijn vele 
verdiensten, heeft SSBE in goede samenwerking met TU/e en de Kamer van 
Koophandel een hopelijk langlevend aandenken aan deze bijzondere man 
geschonken aan de stad Eindhoven. Daartoe is op 14 april 2005 een grote 
mammoetboom geplant. Nog in dat zelfde jaar, op 5 december 2005,  
is Frits Philips overleden.

Deze mammoetboom is gezaaid omstreeks 1995. Zoals de naam zegt, deze 
boom kan heel groot worden. De grootste die in ons buurland Duitsland  
staat, is 66 meter hoog. De boom waar u nu voor staat heeft de ruimte om  
uit te groeien. Gelukkig is deze boom niet ontdaan van de onderste takken. 
Zodoende zal het niet lukken om met de maaimachine de stam te  
beschadigen en de bodem te verdichten.

Op een 50 kilometer verwijderd van Eindhoven bij het stadje Nettental  
is een bijzonder bos met mammoetbomen te bezoeken. 
Kijk op www.sequoiafarm-kaldenkirchen.de.

Nu kijken we nog naar een laatste boomsoort, als afsluiting van deze 
bomenwandeling en als opmaat naar een volgende wandeling langs de 
Dommel naar het Groene Woud.
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Witte abeel; Populus alba (2 exemplaren)

48 Witte abeel

Populus alba (2 exemplaren)

Vlakbij de mammoetboom staan twee abelen. Eén daarvan is een  
fastigiata-vorm, een zuilvormige uitvoering, de Populus alba Raket.  
De schuine boom is waarschijnlijk een doorgroei van de onderstam waarop 
de Populus alba Raket geënt was. Dit is de Populus alba Nivea.

Wanneer u verder stroomafwaarts loopt, komt u op het terrein van TU/e nog 
meer abelen tegen, waarvan ook enkele uit de jaren ‘70. Dit zijn grote brede 
bomen. Wanneer u de Dommel volgt langs Woensel, Son, Sint-Oedenrode en 
Liempde, dan bent u in het hart van het populierenland.  

Het populierenlandschap is een grote belevenis, ga er eens kijken. De bomen 
groeien met grote snelheid en de wind zorgt voor veel beweging en ruis in het 
populierenhout en -blad. Veel plezier.
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