Een vraaggesprek met Henny Ketelaar en Chris Rovekamp van Stichting Brannen in Nijmegen

En oen a ik opeens een ingeving...
Willy Leufgen en Marianne van Lier

Henny Ketelaar, in heemtuinkringen bekend als initiatiefnemer van wildeplantenkwekerij "De Schutsboom" in Nijmegen en medeo
prichter van het Heemplantkollektief, stuurde ons afgelopen herfst een informatiefolder van zijn jongste geesteskind: Stichting
BRONNEN. Een intrigerende naam en een voor Nederland uniek idee: een kwekerij voor inheemse bomen en strui-ken met aile bij
behorende activiteiten: onderzoek en oogst in 'het wild', a dvisering, educatie en voorlichting.
Reden genoeg om met Henny een afspraak te maken. Op een van de zeldzame dagen in januari dat het nauwelijks regende, fietsten
we naar de Fransestraat in Nijmegen, gelegen in een rustige tsde eeuwse wijk, aan de rand van de binnenstad.

Het kantoor van Sticbting Bronnen be
reikje via een zeer aangenaam ruikende
'Knollentuin' (een biologiscbe brood- en
banketbakkerij) en een steile trap.
Henny Ketelaar stelt ons voor aan Chris
Rovekamp, zijn collega en 'medekar
trekker'. Chris zal ook bij bet gesprek
aanwezig zijn en - waar nodig - Henny
aanvullen.
Om te beginnen zijn we be
nieuwd, waar Henny's eigen
bronnen liggen. Hij blijkt, zoals
zoveel mensen in bet heemtuin
wereldje, van huis uitgeen bove
nier of bioloog te zijn. Henny
volgde een agogische opleiding
en werkte enige tijd in bet buurt
werk. Maar, benadrukt bij: "Ik
was wei van kindsaf aan heel erg
geinteresseerd in de natuur."
Na een periode in de grafiscbe
sector ging bij iets met die liefde
voor de natuur doen: begin jaren
'80 begon bij op kleine schaal
een wildeplantenkwekerijtje,
dat steeds serieuzer werd en uit
zou groeien tot "De Scbuts
boom", waar sindsdien vele
mensen als vrijwilliger hun eer
ste schreden op het 'wildeplan
tenpad' gezet bebben.
Henny zelf kwam steeds meer in
bet advieswerk terecht. Eerst bij
"De Scbutsboom", later bij
Sticbting Landscbapsecologie
in Nijmegen, waarChrisenHen
ny elkaar leerden kennen.
De agoog won het tijdelijk van
de 'wroeter': advies, informatie,
nota's, plannen... stonden uit
sluitend nog op het programma
en hij belandde uiteindelijk bij
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een bureau in Delft, dat zicb bezigboudt
met natuur in het stedelijk milieu.
Maar het schrijven van nota's en het ge
yen van adviezen beeft ook zo zijn be
perkingen. Henny miste bet concrete,
praktiscbe werk. En plotseling, op 2 ja
nuari 1992, bij weet de datum nog pre
cies, kwam hij in een flits op bet idee, dat
uiteindelijk tot de opricbting van Stich
ting BRONNEN zou leiden.

Een gouden idee

Hij besprak zijn ideeen met Chris Rove
kamp en samen werkten ze de plannen
verder uit. A1 snel groeide bij ben bet be
sef, dat er meer dan alleen kweken op bet
programma zou moeten staan.
Ze kwamen in contact met Bert M a es,
die o.a. veldonderzoek doet naar de
vindplaatsen van wilde, inbeemse bo
men en struiken. Bert Maes combineert
bij zijn onderzoek veldbiologi
sche kennis met belangstelling
voor cultuurhistorie (oude staf
kaarten i). En aangevuld met een
portie 'ervaring en intuitie' beef!
bij al beel war oorspronkelijk in
beemse bomen en struiken we
ten op Ie sporen. Daarbij bleek
dat veel inbeemse soorten lang
zamerband echt zeldzaam zijn
geworden.
Samenwerking tussen hem en
Stichting Bronnen lag dus voor
de band.
Een groot plan werd geschreven
en veel contacten werden ge
legd: vooral met beleidsmakers
van grote natuurbescberrnings
organisaties, zoals Staatsbosbe
beer, Natuurmonumenten, Pro
vinciale waterscbappen en land
inrichtingsdiensten; 66k poten
tieel grote afnemers van inheem
se bomen en struiken.

Bert Maes (I.) en Chris Rovekamp (r.). Veldonderzoek in de
buurt van Nijmegen.
foto: Henny Ketelaar

De vragen, die Hennyen Chris in
de beginperiode bewogen wa
ren: is er wei belangstelling voor
inbeemse boutige gewassen,
wordt er wei nagedacbt over de
bedreiging van inbeemse boom
soorten"?
Zij vertellen heel emotioneel,
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dat iedereen zich druk maaktom het ver

lies van bet tropisch regenwoud of zeld
zame dieren, maar dat nauwelijks ie
mand een krimp geeft om een vergelijk
baar verschijnsel onder de iriheemse ge
wassen in Nederland.
Groeiende belangsteUing
Bij het peilen van de belangstelling
bleek al gauw, dat zich in Nederland
maar een beel klein clubje mensen met
de herkomst van zaad van inheemse bo
men en struiken bezig hield.
Maar dat veranderde snel: in juli 1992
kwarnen op uitnodiging van het IKC
NBLF (Informatie- en Kenniscentrum 
Natuur, Bosbeheer, Landschap en Fau
na) in Oldenzaal tien mensen bij elkaar
die zich over de inheemse herkomst en
de genetische kwaliteit van boutige ge
wassen bogen. Een jaar later vonden a]
veertig gemteresseerden de weg naar
een vergelijkbare bijeenkomst.
Veel publiciteit in de vakpers - Tuin &
Landschap, Boomkwekerij, Natuurbe
houd, De Levende Natuur, Bomen
nieuws (themanummer), Bosbouwvoor
lichting, maar ook b.v. in bet NRC-HaIl
delsblad, speelden hierbij zeker een be
langrijke rot.
.
Verantwoor d kweken

Na bet peilen en de plaatsbepaling gin
gen ze nu gewoon aan de slag: in 1992
werden zaden van de eerste, zeldzame
soorten geoogst: Wilde appel, Tweestij
lige meidoom, Mispel, Wegedoom 
soms honderden zaden, soms enkelen.

Henny oogst zomerstek van een linde
Jato : Bert Maes

Via Staatsbosbeheer luktebet in debuurt
van Nijmegen een stukje grond in
bruikleen als tijdelijke boomkwekerij te
verwerven. In de lente van 1993 werden
daar de eerste zaden uitgezaaid.
Ondertussen, na allerlei contacten met
grote afnemers, begonnen Henny en
Chris zicb te realiseren, dat bet kweken
van de boompjes weIeens een erg groot-

Henny Ketelaar oogst Taxuszaad In een bos In de Achterhoek
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Jato: Bert Mae s

schalig project zoukunnen worden: mil
joenen bomen perjaar. Dan moestje wei
een gigantische kwekerij van 25-30 ha
opbouwen; en dan nog ecologisch willen
kweken - want chemisch gekweekte pro
ducten voor natuurontwikkelingsprojec
ten zijn voor Hennyen Chris uitden boze
- her leek ben een onhaalbare en onge
wenste klus.
Henny vertelt, dat ze beseften, dat bun
kracht niet in bet grootscnalig kweken
ligt endatze daarom contactzochten met
berrouwbare, professionele boornkwe
kers, die in de toekomst grotere boeveel
heden van bepaaIde soorten voor Stich
ting Bronnen willen gaan kweken, Twee
kwekers in West-Brabant en Noord
Limburg zijn op dit moment al bezig en
volgend jaar zal een Noordhollandse
kweker beginnen.
Stichting Bronnen zal zicb zelf gaan toe
leggen op het kweken van zeldza me
soorten, zoals Bos- en Viltroos en Gele
kornoelje, op eenkwekerijterrein van ca.
1,5 ha. Hier wil men zelf zaad garen,
moerhoeken aanleggen van b.v. de Wil
de appel, een soort, die in Nederland beel
zeldzaam is. Tot voor kort was er nog
maar een groeiplaats van vijf boompjes
bekend,nu zijn er al vijfplekken meteen
dertigtal boompjes gevonden. Een erg
smalle genetische basis, gezien ook bet
feit, dat nog maar weinig exemplaren
vruchtdragend zijn.
Betr ouwbaarheid

Henny benadrukt, dat betrouwbaarheid
bij deze vorm van boomkwekenzeer be
langrijk zal zijn; bij herinnert zicb nog al
te goed de teleurgestelde verhalen van
Schutsboom-klanten, die bij andere
kwekerijen "gegarandeerd inheemse
planten" badden gekocht, die later plan
ten met "koppijnkleuren" bleken te zijn.
Een vergelijkbaar risico loop je ook bij
inheemse bomen en struiken.
Een Wilde appel kunje gemakkelijk van
een verwilderde SOOft (" scholierenap
pel" noemt Henny die) of een cultivar
onderscheiden, maar bij veel soorten bo
men zie je het verschil tussen echt in
heemse exemplaren en ingevoerdc
exemplaren uit de rest van Europa of
zelfs cultivars nauwelijks; EIs, Beuk en
Zomereik worden genoemd als in dit op
zicht moeilijke soorten.
Omde soortechtheid te kunnen garande
ren documentere n Henny en Chris al
les: de groeiplaats met coordinaten en
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Kwee kprogramma
Stichting Bronnen '93/'94

Gerdie Timmer aan het werk op de kwekerij

biotoorfoto's (wa t gro eit er allemaal om 
heen ). Een keurcommissie van exper ts
zou in de toekomst deze informatie,
maar ook de kw ekerijomstandigheden
regelmatig moeten onderzoeken.
Verder legt Henn y de nadruk op advi se
ring en voo rlic hting: het gebruik van in
heemse soorten is in de regel and ers dan
de con venti onele aan plant - ee n gevari
eerde opb ouw in leeftijd en soorte n
speelt een belan grijk ere rol.
Stichting Brannen heeft al voorlich
tingsdagen voor mensen van Landin
richtingsdiensten en Waterschappen ge 
organise erd, met een diav oordracht ,
waari n het hoe en waarom van het ge
bruik van inheem se bomen wordt uitge
legd en met ee n exc ursie naar het kweke
rijtje bij Nijm egen . Vanuit deze kleine
kwekerij zijn in het afgelopen jaar al der
tig soorten met niet minder dan 500 .000
zaden gekw eekt en op het kwe ekpr o
gramm a van 1993/1994 staan nu al 48
soorte n en ee n vervi er voudi ging van de
zaden word t verwac ht.

Toekomstplannen
De eerste kleine hoeveelheden eige n
kweek zijn verhande ld en in de Gem een
te Tiel zal Stichting Brannen same n met
de Landinrichtin gsdi enst Gelderland
ee n boskem met eigen materiaal aan
gaan leggen .
Een and ere toek ornstwen s van Henn y en
Chris is om oo it zelf heel gevarieerde
bossen op mar ginale landbouwgronden
te mogen aanleggen of populierenbossen
te mogen omvo rme n. Een droombeeld is
voor beid en de oude luister van het vroe
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gere Beekbergerwoud . Henn y wil geen
vij f eeuwen wac hten op natuurlijke ont 
wikkeling. "Het woud is bewust ge
sloopt. Via een bewuste keuze en een ge
varieerde aanplant in clusters moet .het
sneller kunnen ." En hij voeg t er aan toe,
dat 'Na tuurrnonurnenten' wa t dat betreft
. op dezelfd e lijn zit.
Bij een definitieve kwek erij -locatie wil
Stichting Bronn en graag een tentoon 
stelling met fraai e fo ro's, dia's, herbari
ummateriaal, 'wilde' appe ltj es op sterk
water enz. laten zien.
Na de entb ousi aste verhale n van Henn y
en Chris zijn bij ons natuurlijk nog war
vragen blij ven hangen : hoe zit het bij
voo rbeeld met die herkenbaarheid?
Vindt er gen etisch onde rzoek plaats?
Dit blijkt in Nederland nog niet of nau 
welijks uitgev oerd te zij n. Op dit mo
mentonderzoeken men sen als Bert Mae s
en Henn y en Chris de soo rten nog 'uit
sluitend' aan de hand van 12-14 criteria,
die te mak en hebben met cultuurhisto
risch ond erzoek (verge lijking oude kaar
ten met huid ige), onderzoek ouderdom
bosboderns, onderzoek van het bodem
pro fie I e.d.
En we horen het voorbeeld van het Win
tereikenbos in Winterswijk , begin 1800
geplant, met eike ls die gegarandeerd af
komsti g ware n van Wintereiken die er al
stonden (staa t op schri ft in het archief).
Maar aJ les op ee n rij geze t, vertelt Henn y
eerlijk, ben je toch niet altijd 100% ze
ker. Intuitie speelt natuurlijk ook een rol.
Zou dan eigenlijk b.v. bij keurmerktoe
kenning geen genetisch onderzoek

Aalbes (5), Bosroos (1 ), Dauw
braam (6), Eenst ijlige meidoorn
(6), Egelantier (5), Eisbes (1),
Framboos (7), Gelderse roos (5),
Gele kornoelje (2), Geoorde wilg
(7), Gewone es (6), Gladde iep (4),
Haagbeuk (4), Hazelaar (7),
Hondsroos (6), Hulst (5), Jene
verbes (3), Koraalmeidoorn (2),
Kraakwilg (4), Kruisbes (4), Mispel
(3), Peperboompje (2), Rode kam
perfoelie (2), Rode kornoelje (3),
Ruwe iep (3), Sleedoorn (5), Spor
kehout (7), Steel iep (2), Taxus (3),
Tweestijlige meidoorn (3), Viltroos
(2), Vogelkers (6), Wegedoorn (3),
Wilde appel (1), Wilde kardinaals
muts (5), Wilde liguster (4), Wilde
lijsterbes
(7), Wilde peer (1),
Wintereik (3), Winterlinde (3), Wol
lige sneeuwbal (1), Zoete wilde
kers (7), Zomereik (7), Zomer
linde (3), Zuurbes (3), Zwarte bes
(6), Zwarte els (7), Zwarte populier
(3).
Het cijfer ac hter ied ere soort geeft de
mate van zeldzaamheid aan zoals dat
is beschreven in het rapp ort "Inheemse
bo men en struiken in Nederland"
(N. Maes, 1. van Vu ure, G. Prins , 1991 .
Directie Bos- en Lan dschap sbou w):
(1) uitgest orven of hoog stens nog een
zeer bepe rkt aantal exemplaren ;
(2) uit erst ze ldzaam met zeer wein ig
groeiplaat sen;
(3) zeer zeldzaam en/of op veel plaat
sen verdwenen ;
(4) v rij ze ldzaam en/of op veel plaatsen
verdwenen;
(5) vrij zeldz aam, sommige soorten op
veel plaat sen verdwenen of ac hteruit
gaa nd;
(6) vrij algemee n tot algemeen, som
mige soorten op veel plaatsen verdwe
nen of achteruitgaand;
(7) algemeen tot zeer algemeen, som
mige soorten op een aantal pl aatsen
verdwen en.

Afhankelijk van de soort zullen
in 19951'96 en 1997f98 de
meeste van bovengenoemde
bomen en struiken als twee jarig
bosplantsoen beschikbaar zijn.
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plaats moe ten vinden, vragen we, niet
helemaal overtuigd, door? Henny legt
geduldig uit, dat ook daar, waar gene
tisch onderzoek plaatsvindt (in Duits
land b.v.) het probleem 'wat neemje als
referentiemateriaal' blijft bestaan.
Welke Wintereik is nou echt wild? Hij
vertelt over stuifmeelonderzoek in de .
strooisellaag van Tweestijlige mei
doom-groeiplekken, teruggaande tot
1300, en als er dan nu . nog meerdere
exemplaren staan, is Henny er voldoen
de van overtuigd dat het hier om autoch
toon materiaal gaat. En hij voertnog aan,
dat de economische factor een rol speelt:
bij een boom zonder duidelijke nuts
functie, ergens in een oude houtwal, is de
waarschijnlijkheid zeer gering, .dat de
boer deze ooit ergens ver vandaan heeft
laten halen.
En als we dan toch nog twijfels hebben,
besluit Henny, dan geldt bij ons het
nadeel van de twijfeI.
Daarna volgen 'obligate' vragen: de are
aalkwestie - wat is nou echt inheems?
En: hoe erg zijn exoten en cultivars ei
genlijk volgens hen?
Wat betreft het areaa1 houden Henny en
Chris zich zeer ruim aan plantengeogra
fische districten. Bomen uit de Rijndelta
kunnen volgens hen best in de 'Gelderse
Poort' aangeplant worden en inheemse
bornen en struiken uit de Eifel evengoed
in Zuid-Limburg. "Je moet altijd kiezen
voor het best mogelijke uitgangsmateri
aal", stelt Henny, "dus voor Zuid-Hol
land zou dat best wei eens een Steeliep
uit het Rijndal bij Mannheim kunnen
zijn" .
Over de meerwaarde van inheemse
soorten ten opzichte van exoten en culti
vars zijn beiden bijzonder stellig en noe
men de drie e's: ecologische, economi
sche en esthetische motieven.
Henny vindt dat inheemse soorten een
kwaliteit vertegenwoordigen die het best
is aangepast aan onze omstandigheden.
Uitonderzoek is b.v. aangetoond, dat uit
Italie afkomstige Eenstijlige meidoom
(die harder groeit dan de inheemse)
kwetsbaarder is dan de 'onze',
Het verwijt, exotenjagers te zijn (indirect
geuit b.v . in "Bomennieuws" - en dat
riekt dan gelijk naar vreemdelingenhaat)
windt beiden op vanwege de zwart-wit
instelling.
"AIleen als je bewustkiest voor een na-
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Zaailingen van de Wilde appel (kwekerij Stichtlng Bronnen)

tuurbeheer, waarin je de natuurlijke rijk
dom van een inheems bostype terug wilt
brengen, vraagt dat om exotenbestrij
ding", voegt Henny er aan toe.
Bovendien moeten we zien de geneti
sche diversiteit te behouden - niet aileen
in tropische landen, maar ook hier in de
Lage Landen! En dan het esthetische:
Henny betreurt dat in Nederland referen
tiebeelden van mooi, natuurlijk bos ont
breken. Hij geniet nog zichtbaar na van
een bezoek aan 'Kuhkopf', een 2400 ha
groot, natuurlijk Rijn-uiterwaardenge
bied in de buurt van Mannheim (Z.W.
Duitsland) en vertelt enthousiast: "Der
tig soorten houtige gewassen na een
wandeling van 150 m ! Een Wilde pere
boom met een omvang van 2,5 m! Con
fronteer men sen met zulke bossen en ze
krijgen weer een idee en een gevoel wat
echte bossen zijn."
En dan draom je maar al te graag met el
kaar verder over Bialowiecza, New fo
rest, het Beierse Woud, Hasbruch...
Henny haalt ons weer terug naar het hier
en nu: niet 3 a4 jaar uittrekken voor de
aanleg van bospercelen, zoals nu gebrui
kelijk is, maar 30 - 40 jaar. Spontane bos
ontwikkeling in dynamische gebieden,
zoals in het rivierenland, prima. Maar in
'groene woestijnen' duurt een mooie ont
wikkeling al gauw 300 - 400 jaar. Hier
zouden we beter rustig en heel gevari
eerd kunnen aanplanten.
Even na twaalven kijkt Henny opeens
verschrikt op zijn horloge - we moeten
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gauw afsluiten, er ligt nog een hele stapel
werk te wachten. We laten nog wat Duits
materiaal van inheemse (boom)kwekers
achter en vragen op de valreep naar de
mogelijkheden van hun kwekerij voor
heemtuinen e.d.
Uit Henny 's antwoord blijkt dat Stich
ting Bronnen zich voorlopig op de grate
afnemers zal concentreren, maar over
enkele jaren zouden ook leveringen naar
particulieren en andere kleine afnemers
tot de mogelijkheden moeten behoren.
Na een afspraak voor een volgende ont
moeting in Beuningen, waar Henny en
Chris ons hun fraaie diaserie willen laten
zien, verla ten wede 'nieuwe bronontdek
kers' na een omwe g langs de toonbank
van de lekkere knollentuin .
0
Meer informatie:

Stichting Brennen, Centrum voor de
verspreiding van inbeemse houti ge ge
wassen. Postbus 1535, 6501 BM Nijme
gen.
Tel: 080-6012 80 / fax: 080-6050 61
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