De mooiste boom
in de
gemeente Hoogeveen
IVN afdeling Hoogeveen

De inzendingen
Ø Er zijn 27 inzendingen binnen gekomen
Allemaal pareltjes, allemaal de moeite waard om te laten zien
Ø De criteria. Waar hebben we naar gekeken
Ø We denken nu een mooi bomenommetje te kunnen maken!
Ø We hebben uiteindelijk een TOP 5
Ø Met een absolute nummer 1
Ø Jury:
Bjorn Olthof, boomexpert
Grietje Loof, ambassadeur Droom van IVN Hoogeveen

De criteria
We hebben gekeken naar:
Ø De bijzonderheid van de bomen.
Ø Beeldbepalende bomen waarvan er meerdere voorbeelden zijn in de gemeente zijn
weggestreept.
Ø De verhalen bij de bomen

Top 5
• Deze boom is wel erg fraai.
• De eik aan de van Goghlaan is een
baken en opfrisser en sieraad te
midden van de stadse stenen.
• Gezien de vogelpoep eronder ook
zwaar geliefd bij onze gevleugelde
vrienden.
• Bomen en groen in de stad zijn van
levensbelang.
Bert Hansma

Toevoeging jury

• Eik aan de van Goghlaan,
• Een mooi gevormde eik in een
stedelijk gebied net als de indiener
schrijft.
• Dit is een mooi voorbeeld dat grote
bomen best in een straat kunnen
groeien

Top 5
• Heb op de dag voor de verjaardag van
Sinterklaas (die ons helaas net ontvallen
is) een bomenritje gemaakt door een deel
van Hoogeveen. Wat een mooie bomen
hebben we hier, ook al waren de meeste
bladloos. Wat ook weer een voordeel is
als je de takken wil zien.
• Maar goed, dan wordt het kiezen uit de
vele kandidaten. Ik heb ze een paar keer
over mijn scherm laten paraderen en dan
kom ik tenslotte toch uit op een boom die
zijn naam heeft gegeven aan een nieuw
etablissement in Hoogeveen waar het
koninklijk paar al kort na de opening heeft
vertoefd. Dat hij/zij er nog staat mag een
wonder heten want in Hoogeveen weten
ze wel wat slopen is.
• Verder wil ik er hier niet over bomen.
• Jan Penninkhof

Toevoeging jury
• Kastanje van PET.
• Vanwege het bijzondere verhaal
achter de boom
• Deze boom heeft al meerdere
nieuwbouw in deze omgeving
doorstaan.
• Vanuit de achtertuin van de familie
pet nu beeldbepalend in de
openbare ruimte
• De gemeente geeft extra
bescherming.
• Helaas ging er tijdens de bouw van
de Cascette nog wel eens iets mis.
Gelukkig was er een meelevende
boomexpert die de gemeente op de
vingers tikte :) (Bjorn. red.)

Top 5

TOP 5

• Een mooi, gevormde berkenboom in
een particuliere voortuin aan de
Lindenlaan, Hoogeveen.
• Carla Adriaansen

Toevoeging Jury
Ø Prieelberk aan de Lindelaan hoek
Berkenlaan.
Ø De omvang van de boom is in
stedelijk gebied en voor particuliere
tuinen uniek.
Ø Gelukkig niet extreem gesnoeid
omdat men er onder door moet
maaien.

Top 5

Top 5

Maart 2020, na de snoei

Top 5
• In febr. 1989 hebben we het huis gekocht waarbij de monumentale wilg een grote rol speelde.
• De boom had zijn eigen ID van de bomenwacht (Landschap Beheer Drenthe).
• Je had er maar goed voor te zorgen.
• De boom fungeerde als speelplek voor de kinderen, vogels, eekhoorn en als inspiratiebron voor
ons allemaal.
• De boom werd en wordt onderhouden door de bomenwacht van het Landschap Beheer Drenthe.
• In 2015 is er zelfs een trekproef op losgelaten via de bomenwacht i.v.m. de veiligheid. De boom
haalde met verve de test.
• Ook een artikel in de Hoogeveense krant van Hero Moorlag.
• Een van de mensen van de bomenwacht die elk jaar de boom inspecteert, rijdt soms even langs
om de de boom te bekijken.
• Voor mij is deze boom gezien zijn uitstraling een kunstwerk en fotogeniek.
• In maart 2020 is de wilg weer gesnoeid en kwam er 7 ton snoeihout af.
Rien Sloover

Toevoeging van de jury
• Treurwilg aan de Blankenslaan-west.
• Vooral de omvang van deze boom is door
een deskundige snoei uniek.
• Gelukkig is de boom niet zoals de meeste
treurwilgen sterk teruggesnoeid.

• Uit het rapport:
• Spechtengat huiskant, meerdere grote
oude wonden. De boom in 2007 opnieuw
ingenomen. Zwammen rondom stamvoet
(schubbige bundelzwam) Boom wordt
bovenin de kroon zwaar met opstaande
takken. Eigenaar heeft vertrouwen in
veiligheid van de boom verloren na de
spontane takbreuk in 2009.
• 2012: Boom goed gesnoeid, ca. 2200 kilo
takhout van de boom gekomen. Holtes
leveren momenteel geen gevaar op
• Boom groeit goed, mooi op kleur,
meerdere gaten in de stam.
Spechtengaten in de dode stomp. Stomp
is een gevolg van de afgescheurde tak in
2009

Top 5 en de winnaar is
• De vereenzaamde peppel
• Als er één boom in Hoogeveen aandacht en
onderhoud behoeft is het wel deze stoere,
vereenzaamde populier in West, aan de
overkant van het spoor bij de Griendtsveenweg.
• Vroeger werd hij in zijn jonge jaren begroet
door Fluitenbergers die via de Prilleweg door de
weilanden, over het spoor naar Hoogeveen
liepen. Tot voor kort keken mountainbikers en
natuurliefhebbers nog wel eens naar hem om.
• Sinds het spoor is beveiligd met manshoge
hekken moet hij het doen met ernstige blikken
van gemondkapte reizigers die zich in de
Sprinter naar Meppel spoeden.
• Hij wacht al tientallen jaren op een
boomverzorger die hem eindelijk eens
een fatsoenlijke aanzien zal geven en al het
dode en overtollige hout van zijn brede stam en
uit zijn wijde kruin zal knippen.
• Misschien wordt hij dan wel de mooiste boom
van Hoogeveen!
Anne Aalders

Toevoeging van de jury
In de top 5 is deze voor de jury de grote
favoriet
Ø Populier aan de overzijde spoor
Griendtsveenweg
Ø Vooral het verhaal dat de boom nabij een
vervallen spoorwegovergang stond en
door vele mensen gepasseerd.
Ø Ook de ouderdom van de populier is voor
Hoogeveense begrippen oud.
Ø Schatting: dat deze boom reeds de 80-90
jaar is gepasseerd.
Ø Op foto's van 1950 staat al een forse
boom

Ommetje
Ø De rest van de bomen die ingediend
zijn worden in een bericht geplaatst op
de IVN website.
Ø Om een leuk bomenommetje te gaan
maken gaan we op onderzoek naar de
ommetjesmaker, verhalenmaker en
geschiedeniskenner. We vertrouwen
erop dat dit goed gaat komen
Ø We bedanken iedereen die
meegedaan heeft aan deze leuke
zoektocht. Zoals in het begin al
gezegd, er zijn ongelofelijk veel
pareltjes binnen de gemeente
Hoogeveen. We blijven naar ze
omkijken.
Ø Bjorn en Grietje
Ø IVN afdeling Hoogeveen

