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Boom in Beeld 

Tonha Schot 
 
De bomengroep van de Natuur en Vogelwacht Schouwen-Duiveland laat in 
WereldRegio regelmatig iemand aan het woord over een bijzondere boom 
hier op het eiland. Agnes Tieben zoekt ze op. 

Tonha Schot wijst aan waar ik mijn voeten moet zetten zodat ik op de plek naast haar in de 
Esdoorn kan plaatsnemen.  

Behaaglijk leunend tegen een van de vele brede takken vertelt ze over haar bijzondere band met 
deze, zelfs op een koude winderige dag in februari, schitterende boom.  



De oude Esdoorn in de Zeepeduinen voelt voor haar als haar beste vriend, een steun en 
toeverlaat met wie je lief en leed kan delen. Wanneer je hoofd vol zit of als je het 
moeilijk hebt geeft hij houvast en bescherming door zijn uitstraling van stabiliteit en 
stevigheid. De boom heeft een kalmerende uitwerking, je wordt vanzelf rustiger en voelt 
je verbonden met de natuur en met moeder aarde. Toen Tonha een tijd in het buitenland 
woonde en af en toe naar Zeeland kwam om vrienden en familie op te zoeken stond ook 
altijd een bezoekje aan de boom op het programma.  

Op zomerse dagen  spreekt ze er graag af met vriendinnen, soms om iets speciaals te 
vieren, of gewoon om er samen een kopje thee te drinken. Ze is niet de enige voor wie de 
boom een bijzondere betekenis heeft, zo heeft ze al verschillende keren gemerkt.  ,,De 
boom wil een thuis zijn voor velen. Met zijn bijzondere energie weet hij precies wat je 
nodig hebt..’’vertelt Tonha. 

Toverboom 

Dat de boom ook bij kinderen populair is hoeft niet te verbazen, de stevige laaghangende 
takken zijn ideaal om in te klimmen en te klauteren. Maar er is nog een reden waarom de 
Esdoorn vooral bij  hen geliefd is , de boom staat namelijk bekend als Toverboom.  
Kinderen die er (samen met hun ouders of verzorgers)  naartoe gaan vinden er soms, 
verstopt tussen de takken en bladeren, kleine cadeautjes of snoep. 

 Waar deze traditie vandaan komt weet Tonha niet precies, maar ze vindt het een mooie 
manier om kinderen een gevoel van magie en respect voor de natuur mee te geven. Op 
haar heeft het in elk geval dat effect gehad. Toen zij als kind vroeger met haar ouders ging 
wandelen in de Domeinen wist haar vader altijd een toverboom te vinden, waar, als hij er 
aan schudde, allemaal snoepjes uitvielen. 

Locatie: Zeepeduinen Burgh-Haamstede 

Soort: Gewone Esdoorn 

Leeftijd: geschat circa 80 /90 jaar 



 

 

,,Jij bo( dat je Boom heet’’, zei een vriendin die van bomen hield. ,,Eigenlijk is het door haar gekomen 
dat ik bomen bijzonder ben gaan vinden, ik ging er anders naar kijken, er over na denken. Zij hee( 
mijn interesse gewekt’’, vertelt Thea Boom-Legierse.  

Boom in Beeld 

Thea Boom-Legierse 
 



We hebben afgesproken in kuuroord de Schouw waar ze sinds 1996 werkzaam is als begeleider van 
kuurweken. Meteen als je het gebouw binnenkomt en de lange gang van het voormalige ziekenhuis 
instapt kan je haar favoriet, een rode beuk, al zien staan. De giganKsche glazen achterwand biedt er 
een prachKg zicht op. 

Wat Thea bijzonder vindt aan de beuk is zijn afwisseling van kracht en zachtheid, vooral nu de eerste 
blaadjes tevoorschijn komen is dat goed te zien, die zijn nog zo kwetsbaar, een mooi contrast met de 
stevige sterke stam. Ze houdt van de symboliek die in de natuur te vinden is, bij deze beuk 
bijvoorbeeld is de stam in drieën gesplitst, een symbool voor de drie eenheid. 

 

Toen ze nog maar pas op het kuuroord werkte, kende ze de boom nog niet zo goed. Een collega zei 
eens: ,,Weet je wat ik alKjd doe als ik moe ben, dan ga ik naar de beuk’’. Sindsdien is ze dat ook gaan 
doen.  Het is een ideale plek om tot rust te komen en even op te laden. Als je met een vraag of 
probleem zit is het fijn om aan de voet van de stam te mediteren. ,,De beuk is er alKjd voor je, 
daarom ben ik hem op een gegeven moment ook mijn vriend gaan noemen’’. 



Al pratend komen we op andere bomenverhalen want Thea’s liefde voor bomen strekt zich uiteraard 
verder uit dan deze beuk. In haar woonplaats Hellevoetsluis hee( ze zich jarenlang ingezet voor het 
realiseren van een klein bos naar voorbeeld van het Vrijheidsbos in Brielle of het Bos van de Toekomst 
in Schuddebeurs. Het idee ontstond Kjdens een bezoek aan een arboretum in Frankrijk. De 
schoonheid en diversiteit van al die verschillende bomen die daar stonden en oud mochten worden 
inspireerde haar. Wat zou het mooi zijn om een dergelijk klein bos in de buurt van haar woonplaats te 
kunnen realiseren. 

 Jarenlang hee( ze heel veel moeite gedaan voor de verwezenlijking hiervan. Ze bezocht 
vergaderingen en bijeenkomsten en was zelfs verkleed als boom te vinden op braderieën en 
evenementen om zo bijval voor haar plannen te verwerven. Ze ontving veel enthousiaste reacKes en 
diende een plan in bij de gemeente. Ook die reageerde posiKef, maar een stuk grond werd helaas niet 
ter beschikking gesteld. Wel kreeg ze een prijs voor haar plan, een cheque ter waarde van duizend 
euro. Maar zonder grond was het lasKg die te verzilveren. Uiteindelijk , vele jaren later, hee( een 
ambtenaar haar plan uit het archief geplukt en stelde een beknopte uitvoering voor. Op 
Boomplantdag vorig jaar hee( ze bij een basisschool samen met de leerlingen drie bomen geplant en 
in een straat verderop werden er nog eens Ken neergezet. Zo is het geldbedrag uiteindelijk toch 
besteed. ,,Maar’’, zo besluit Thea haar verhaal: ,,Mensen vragen nog steeds aan me: ,,Komt dat bos er 
nog?’’ 

LocaKe: landgoed Kuuroord de Schouw 

Soort: Rode Beuk 

Lee(ijd: geschat circa 40 jaar 



Boom in Beeld 

Ina Braber 
 

 

Met een boom achterop de Solex, zo trok de vader van Ina Braber er kort na de ramp van 
1953, op uit om nieuwe bomen te planten. Het was op verzoek van Staatsbosbeheer, die 
naarstig op zoek was naar hulp bij de herplant van bomen op Schouwen-Duiveland.   Haar 
ouders hadden net zes jaar een kleine fruitkwekerij, maar door de ramp gingen de bomen 
dood en het bedrijf ten onder. De nieuwe klus was dan ook erg welkom. Het bleek de start 
van een nieuw en succesvol bedrijf: Braber groenvoorziening. 

Een van de projecten was de aanplant van beuken langs de oprijlaan van Slot Moermond in 
Renesse. Met deze bomen hebben Ina en haar zussen Nelleke en Lia dan ook een 
bijzondere band. Je kan duidelijk zien vanaf waar ze geplant zijn, want de grotere eiken 
vooraan de oprijlaan dateren van voor 1953.  

Ina en haar zussen komen er graag om te wandelen en van de natuur te genieten. Elk jaar 
organiseert iemand van de familie een gezamenlijke wandeling waarbij familie verhalen 
worden opgehaald en gedeeld. Zeker de helft van de jaren stond een bezoekje aan de 
Laone bij Slot Moermond op het programma. Dat haar vader de bomen daar had geplant 
wist Ina eerst niet, dat hoorde ze pas na zijn dood van haar elf jaar oudere broer Leo die 
het groenbedrijf van hun ouders voortzette (en inmiddels helaas ook overleden is). De 
bomen staan voor Ina,  haar zussen en schoonzus Janneke  symbool voor verlies en 
veerkracht, ze herkennen er veel in van zowel hun eigen persoonlijke familiegeschiedenis 
als die van Schouwen-Duiveland in het algemeen. 

Bij de oprijlaan van Slot Moermond



 

Ina, die in de jaren zestig dagelijks de oprijlaan passeerde op weg naar de basisschool bij 
de kerk groeide op met het verhaal van de tien van Renesse. Er werd thuis weinig over 
gesproken, maar haar vader zei wel: ‘’ Wees maar lief voor de juf, want die heeft iets ergs 
meegemaakt’’. Zij was weduwe van een van de tien. In die tijd was het voor Ina een 
verdrietige plaats, waar ze altijd wat sneller ging fietsen om maar voorbij de bomen te 
zijn. 

Pas jaren later ging ze ook de veerkracht zien.  Het monument, de nieuwe beuken. Het 
familiebedrijf Braber wat uitgroeide, groot werd en nog steeds succesvol bestaat, de 
ontsluiting van het eiland voor toerisme, het is allemaal begonnen met de 
opbouwwerkzaamheden na de ramp.  

Ook professioneel is Ina bezig met verlies en veerkracht als consulent levensvragen. In haar 
werk spelen de natuur en bomen een belangrijke rol omdat ze een goede uitwerking 
hebben op mensen. Het zijn dan ook niet alleen de bomen van de slotlaan die voor haar 
symbool staan voor verlies en veerkracht, maar eigenlijk alle bomen. 

Soortnaam: beuk 

Leeftijd: ongeveer 65 jaar 

Plaats: oprijlaan Slot Moermond Renesse 



Boom in Beeld 

Tijl en Bert Frijns 

 
Witte Abeel (circa 20 jaar oud) met kenmerkend ruitvormig patroon in de bast 

Een ecosysteem creëren, een plaats waar plant, dier en mens een levensgemeenschap 
vormen, dat is wat de ouders van Tijl Frijns, het kunstenaarsduo Bert Frijns en de helaas 
inmiddels overleden Helene Briels, voor ogen hadden toen ze in 1992 in Burghsluis 
neerstreken. Een ecosysteem waarin bomen een hoofdrol spelen. Zo’n duizend exemplaren 
van verschillende soorten plantsoenbomen werden besteld. Es, wilg, walnoot, eik, abeel, 
linde, kriek, vlier, appel en vijg , het zijn slechts enkele van de vele soorten die de familie 
heeft geplant.   

Lang niet alle bomen hebben het gered, de grond is niet gemakkelijk, zo vlakbij het zoute 
water van de Oosterschelde. ,,De eerste rij bomen vlakbij zee vangt de hardste klappen 
op, je ziet dat ze veel grilliger zijn’’ vertelt Tijl, die boomverzorger is van beroep. 
Verderop in de tuin heeft de kleiige bodem door bijna dertig jaar bladafval al een 
behoorlijke humuslaag gevormd, daar zijn de stammen dikker en rechter. Om goede  
exemplaren meer ruimte te geven halen ze regelmatig wat weg. Met het hout wordt ‘s 
winters de kachel gestookt.  

Ook het knotten van de vele wilgen levert kachelhout op, maar eerst gaan de takken naar 
de geiten, die de bast eraf eten. ,,Het is hun lievelingskostje’’ vertelt Tijl.  

Als we even later door de tuin wandelen houdt hij stil bij een oude wilg met kleine en 
grote holtes in de stam. Het is een zogenaamde veteraanboom, een boom in de 
aftakelingsfase, maar die zijn juist van groot ecologisch belang en kunnen nog decennia of 
langer meegaan. In de holtes zie je een compleet nieuw ecosysteem ontstaan, ook zijn de 



gaten geliefd als nestelruimte bij vogels. ,,Je kan zelfs doelbewust gaan veteraniseren’’ 
legt hij uit. Zo heeft hij onlangs sleuven gemaakt in een boom met slechte plekken op de 
bast om zo extra verblijfsruimte te creëren voor vleermuizen, want die zitten er ook in de 
tuin. Op zomerse avonden zien ze tientallen voorbij komen.  

 

Verderop raapt Bert een kluwentje muizenbotjes op uit het gras, het is een uilenbal. Trots 
vertelt hij over het kerkuilenpaar dat hier al jaren woont en verschillende nesten met 
jongen heeft grootgebracht. De tuin biedt plaats aan vogels die je in een gemiddelde 
achtertuin niet snel zal tegenkomen. Hoog in de lucht torent een valk en we zien een 
puttertje in een van de esdoorns. Even later zoemt een kleine zwerm bijen voorbij op weg 
naar de in bloei staande kersenboom. Het zijn de bijen van de imkerende buurman (Co van 
den Boogert) die hier massaal voedsel komen halen. Vanwege de vele verschillende soorten 
bomen en struiken die allemaal op een ander moment in bloei staan en een dit voorjaar 
ingezaaide bloemenweide is er het hele seizoen nectar te halen voor ze.  

Als we teruglopen langs het atelier van Bert zien we twee nieuw geplante bomen: een 
Oostenrijkse den en een mammoetboom. ,,We streven ernaar meer te planten dan weg te 
halen” vertelt Tijl. Tot slot lopen we nog een stukje langs de rand, waar de meeste bomen 
staan. We maken een foto bij een witte abeel, bekend vanwege zijn mooie ruitvormige 
tekening in de schors. En eentje op een open plek waar de glazen kunstwerken van Bert 
staan opgesteld. Want ook daarvoor is plaats in de tuin. Het is een prachtig ecosysteem 
geworden waar de ruimte voor dieren en  planten net zo belangrijk is als die voor mensen. 

b&t in fruitboomgaard met galsobjecten

b&t in fruitboomgaard met 
galsobjecten



Boom in Beeld 

Anthon de Bruyn 
 
,,Niet dat ik nou zo’n bomenfluisteraar ben’’ zegt Anthon de Bruyn uit Ouwerkerk, maar van het 
belang van bomen in het leven is hij zich zeker wel bewust.  Met sommige hee( hij zelfs een 
emoKonele band, zoals met het rijtje wilgen in zijn achtertuin. Die staan namelijk symbool voor zijn 
kleinkinderen. Niet lang nadat de oudste kleinzoon vierentwinKg jaar geleden geboren werd kreeg hij 
van iemand een wilgentak en dacht misschien is het wel leuk om een geboorteboom te planten. Tot 
Anthons verrassing was na een paar jaar het takje al uitgegroeid tot een aardige knotwilg. Toen zes 
jaar later de tweede kleinzoon kwam plan_e hij weer een wilgentak en twee jaar later nog een voor 
zijn derde kleinzoon. Vier jaar geleden werd er te midden van alle jongens ook nog een meisje 
geboren en natuurlijk plan_e Anthon ook voor haar een wilgentak. Als we naar buiten lopen wijst hij 
aan welk kleinkind bij welke boom hoort en begint  trots over hen te vertellen. Ze wonen niet 
allemaal in de buurt dus het is leuk om ze op deze manier toch een beetje dichtbij te hebben.  

 

Twee van de wilgen hebben aardig wat te verduren gehad vertelt Anthon. In eentje is de 
bliksem ingeslagen waardoor er een stuk afbrak, maar het jaar daarop liep hij toch weer 
uit en inmiddels is het weer een aardige boom . De andere wilg brak onlangs zelfs helemaal 
af maar in het voorjaar kwam toch weer een takje tevoorschijn en nu staat hij er weer 
vrolijk bij. Door met de bomen bezig te zijn denkt hij elke dag met veel liefde en plezier 
aan  zijn kleinkinderen. 



Boom in Beeld 

Wilbert Stadhouders 

 
Misschien stamt de monumentale honingboom in de tuin van huize Zomerlust in Schuddebeurs nog 
wel uit de Kjd dat de voormalige buitenplaats omringd werd door een groot bos. ,, Veel bos van 
voormalige buitenplaatsen is de afgelopen eeuwen verdwenen omdat bosbouw niet langer lucraKef 
was’’, vertelt Wilbert Stadhouders die zevenKen jaar geleden het perceel betrok.  
 
Behalve de honingboom staan er ook een oude plataan, beuk, esdoorn en kastanje. Honingbomen zie 
je hier niet zo veel , volgens de desKjds geraadpleegde hovenier kon het wel eens de enige op het 
eiland zijn. De boom, die zo’n 15 tot 20 meter hoog kan worden, dankt zijn naam aan de prachKge 
naar honing geurende bloemen waar veel insecten op af komen. Het is een van de weinige bomen die 
pas laat in de zomer bloeit. Ook bijzonder is dat de soort een hoge lee(ijd kan bereiken, wel meer 
dan 200 jaar. 

De boom komt oorspronkelijk uit Azië en werd door een Franse amateur botanicus in de 
achttiende eeuw  in Europa geïntroduceerd. In het Engels is de naam Pagodatree, 
verwijzend naar de  al sinds de achtste eeuw bestaande traditie om deze bomen bij 
boeddhistische tempels en pagodes te planten. 

Wilbert geniet van  de monumentale bomen in zijn tuin. ,,We zitten hier in Schuddebeurs 
in een kleine bosrijke enclave. Je gaat je hechten aan een  plek door de bomen, ze zorgen 
voor beschutting en geborgenheid. Zeker met de hete zomers van tegenwoordig. En, ook 
niet onbelangrijk, ze dragen bij aan de reductie van CO2. 



Boom in Beeld 

Ernst en Evelyn Erhardt 
 
Ik heb geluk, de oude moerbeiboom van Ernst en Evelyn Erhardt 
zit precies deze week vol met rijpe vruchten. Ze smaken naar 
braam, maar dan heel intens en zoet, zonder ook maar een 
vleugje van de wrange ondertoon die bramen hebben.   

Maar dat is niet de reden waarvoor ik hier ben. Nog niet zo lang geleden stond deze 
Zierikzeese  moerbei te boek als oudste boom van Zeeland. Toen de Erhardts hun huis met 
stadstuin in 2014 kochten sprak de makelaar van een minstens 300 jaar oude zwarte 
moerbei. Ook op de lijst met geregistreerde waardevolle bomen van de bomenstichting én 
in het gemeentelijk register van monumentale bomen stond dit zo aangegeven, maar die 
informatie is inmiddels veranderd. Tot ongenoegen van de Erhardts  is de leeftijd 
teruggeschroefd naar 150  jaar.  

 

Het begon allemaal met een artikel in de PZC, zo’n  3 jaar gelden, waarin plotseling de 
vermoedelijk in 1700 geplante Hollandse linde bij de ingang van kasteel Westhove in 
Oostkapelle tot oudste boom van Zeeland werd uitgeroepen.  

Enigszins aangedaan namen de Erhardts contact op met de krant. Ze werden doorverwezen 
naar Stichting Landschapsbeheer Zeeland, die op een dag naar hun boom kwam kijken en 
bepaalde dat die niet ouder kon zijn dan 150 jaar.  
 
De nieuwe schatting was gebaseerd op een stamomtrek van 75 centimeter. ,,Maar dat is 



alleen de bovenste tak’’ zegt Ernst, ,,de omtrek van de scheefgezakte stam is minstens 
1.80 meter’’. Hij wil een second opinion. ,,Ik kom graag in contact met iemand die ter 
zake kundig is en de leeftijd kan schatten’’.  

Nu is het bepalen van de leeftijd van een boom, zonder hem te beschadigen, altijd lastig. 
Op basis van oude documenten zou een nauwkeuriger leeftijdsindicatie gemaakt kunnen 
worden. Maar zulke documenten hebben de Erhardts vooralsnog niet gezien. Er zijn wel 
wat aanwijzingen, zo kwam enkele maanden geleden iemand langs met een 60 jaar 
geleden gemaakte tekening van de tuin. Daarop is, volgens Ernst, een duidelijk meer dan 
80 jaar oude moerbei te zien.  Ook de buurman, Daniel  Joppe, bevestigde op basis van 
familieverhalen dat het om een heel oude boom gaat. De familie woont al sinds 1831 in het 
naastgelegen huis aan de Poststraat. En dan is er nog een vroegere bewoner van het pand, 
historicus en voormalig rector van de oude Rijks HBS, Koos Westendorp Boerma, die er 
leefde van 1940 tot 1970. Ernst vermoedt dat hij degene is geweest die ervoor zorgde dat 
de moerbei op de lijst met bijzondere bomen is geplaatst en de plantperiode tussen 1600 
en 1700 heeft opgegeven. ,,Een historicus zal daar toch zeker wel zorgvuldig in zijn”. In 
elk geval heeft hij inmiddels iemand bereid gevonden de archieven in te duiken, dus wie 
weet komen binnenkort eindelijk de doorslaggevende stukken op tafel. ,,Het zou toch 
mooi zijn als er duidelijkheid komt, dan hebben we hier te maken met de oudste boom van 
Zeeland, daar mogen we als Schouwen-Duivelanders dan best trots op zijn’’. 



Boom in Beeld 

Sylvia Klaassen 
 
,,Het zal heel kaal zijn als die lindes weggaan’’, zegt Sylvia 
Klaassen bezorgd. Ze is bepaald niet de enige die zich druk 
maakt. De voorgenomen kap van de lindebomen aan de Oude 
Haven maakt veel los bij inwoners van het eiland en bewoners 
van de Oude Haven in het bijzonder.  

Al sinds ze hier 30 jaar geleden kwam wonen geniet ze van de fraaie combinatie van 
bomen, water, straat en monumentale panden aan de Oude Haven in Zierikzee, ,,het is 
zo’n aardig geheel’’. En de bomen hebben nog veel meer belangrijke functies, ze noemt er 
een heel aantal op: ,,Ze reinigen de lucht, ze leveren schaduw, ze trekken vogels aan. In 
het voorjaar worden we wakker met vogelgeluiden, dat is zo fijn! Een omgeving met veel 
groen is zo belangrijk.’’ 

 

Het gaat haar aan het hart als er bomen worden gekapt, neem het Havenplein dat nu een 
grote stenenzee is. ,,Een terras met echte bomen is toch veel aantrekkelijker?’’ 
Onmiddellijk komen beelden naar boven van prachtige terassen in Maastricht of Parijs waar 
je onder oude bomen kan zitten met hun mooie spel van licht en schaduw. ,,Dat is toch 
echt wat anders als een parasol. Het is jammer dat de plannenmakers aan dat soort dingen 
niet denken.’’ 

Natuurlijk is er soms wat overlast, maar dat hoort erbij. Zoals natte  bladeren op straat in 
de herfst of bladluis. Maar van buurtgenoten die daarover klaagden weet ze dat die hun 
klacht hebben ingetrokken, ze willen nu dat de bomen blijven. Ook zijn bewoners volgens 
haar niet te beroerd om zelf hun stoep bladvrij te maken. En mocht het nodig zijn om een 



deel van de verharding weg te halen, zodat de bomen meer ruimte krijgen en de auto’s 
iets minder, dan lijkt dat haar ook geen enkel probleem.  

 

Haar man komt de keuken binnen om koffie te halen, ook hij betreurt nog steeds de 
gekapte bomen aan het Havenplein. ,,Dat was nergens voor nodig. Het idee was dat de 
bomen in de weg zouden staan bij evenementen, maar de terrassen staan nu nóg meer in 
de weg.’’ Hij gelooft er niets van dat de lindes nog maar 15 jaar mee zouden gaan. ,, Het 
zijn hele sterke bomen, die heel oud kunnen worden’’. En Sylvia voegt eraan toe:,, Zelfs 
de aannemer die voor het kadeherstel is aangetrokken zegt dat de bomen mogen blijven 
staan.’’ 

Ze hoopt maar dat de gemeente zal luisteren naar de inwoners, want zo lastig zijn die 
verder toch niet? 
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