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Atatürk, de stichter van het huidige Turkije, had rond 1930 in een eenvoudig zomerhuis onder een oude plataan. Toen één van de zware 

zijtakken langzaam uitzakte en het dak van het huis dreigde te raken, adviseerde de tuinman om de tak af te zagen. Atatürk stond bekend 

om zijn grote ideeën en zei: ”De boom staat er al veel langer dan het huis. Verplaats het huis maar.” En zo gebeurde het. Zo'n denkwijze is 

groots. De grote uithangende tak is in 1982 afgebroken, maar de boom staat er nog steeds… 

 
 

 

 

Een Wereldboom? 

 
In tegenstelling tot de plataan van Atatürk geven 

we bomen in onze huidige landelijke en stedelijke 

ruimte nog nauwelijks ruimte. Er worden wel 

bomen gepland en geplant, maar er wordt zelden 

rekening gehouden met de eisen die een 

volwassen boom aan de omgeving stelt. Veelal 

gebruiken we de boom als “straatmeubilair”. Dat 

betekent dat we bomen vaak al omzagen terwijl 

ze nog niet eens “in de pubertijd” zijn.  

 

Bomen namen vroeger een wezenlijke plek in het 

leven in: onder bomen werd feest gevierd, 

gedanst en recht gesproken. Oude bomen zijn 

stille en tijdloze getuigen. 

Wereldbomen kunnen onze  vertrouwensrelatie 

met bomen herstellen  en helpen om het verloren 

contact tussen de mens en de natuur te terug te 

vinden. Stichting Wereldboom wil bomen de kans 

te geven voluit te ontwikkelen en echt oud te 

worden. 

 
 
 
 
 

Stichting Wereldboom verbindt groepen mensen met elkaar en met een Wereldboom. De deskundigen van Stichting Wereldboom stellen vast wat er nodig is om de wereldboom oeroud te laten worden. Ook 

stimuleert en ondersteunt Stichting Wereldboom mensen die culturele activiteiten willen opzetten waarbij de Wereldboom centraal staat. De Wereldboom is een dankbaar onderwerp voor ook de kleinste lokale 

initiatieven. Zo wordt de boom het levende centrum van de gemeenschap. 

 

Stichting Wereldboom werft geld en geeft voorlichting en advies aan de mensen die willen helpen. Voor onze kindskinderen maken we zo de schakel tussen het verleden en de toekomst tastbaar. Door al deze 

inspanningen zullen veel wereldbomen het volgend millennium zeker halen! 

 
 

 



 

De Gevlekte Zuiderling: geen ‘gewone’ plataan 

Deze Wereldboom is een gewone plataan of 

Platanus x hispanica. Deze boomsoort is pas in 

1663 ontstaan in de Engelse Kew Gardens als 

spontane kruising van de oosterse en de westerse 

plataan. De stam is karakteristiek voor platanen: 

een lappendeken van geelgroene tot grijze 

vlekken, ontstaan doordat er regelmatig stukken 

schors van de stam afvallen.  

 

De oudste oosterse platanen die we kennen zijn 

vermoedelijk rond de 4000 jaar oud en staan in de 

buurt van Istanbul in Turkije. Er zijn nog geen 

voorbeelden van hele oude gekruiste exemplaren. 

Dat maakt deze Wereldboom tot een spannende 

boom. De eigenschappen die de boom van zijn 

ouders heeft meegekregen, geven goede hoop 

voor een lang leven. Het is een taaie boom, zowel 

qua conditie als houteigenschappen. Er is een 

grote kans dat deze boom – onder gunstige 

omstandigheden - ook duizend jaar kan worden. 

Hiervoor moeten echter wel maatregelen worden 

genomen. De plataan heeft namelijk veel licht 

nodig en ook de bodem moet in goede conditie 

gehouden worden. De Wereldboomgemeenschap 

van de Gevlekte Zuiderling waakt hierover. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uit de oude doos: zo’n 100? jaar geleden stond de boom in de tuin van een riant landhuis. Het huis is intussen 

verdwenen, maar de boom en het park zijn gelukkig gespaard en vormen nu een oase binnen de stedelijke 

uitbreiding.  Deze boom maakt de geschiedenis van deze plek tastbaar. 



 

De groeiplaats van deze Engelse mentorboom (waarschijnlijk geplant in 1802) is zeer  boomvriendelijk ingericht. Een eeuw geleden 

stond hij nog met zijn voeten in het gras. Dit is bij  veel van onze Nederlandse bomen nog steeds het geval. Het lijkt een heel natuurlijk 

beeld, maar toch is gras geen goede omgeving voor een boom. Als er gras rond de boom staat, krijgt de boom minder voedingsstoffen 

en kan hij nooit echt oud worden. Honderd jaar geleden heeft men besloten deze boom de ruimte te geven die hij verdient. Het gras is 

verdwenen, de boom staat nu in een gezonde bosbodem: een strooisel van bladeren waartussen boshyacinten, narcissen en vogelmelk 

groeien. De boom en zijn omgeving vormen een harmonieus geheel: een indrukwekkende “openluchtkamer” waar je echt tot rust kan 

komen. 

 

Gluren bij de buren: De mentorboom 

Omdat er in Nederland nog maar weinig echt 

oude bomen staan, is het moeilijk om je voor te 

stellen hoe een wereldboom bij het juiste beheer 

zal ontwikken en welke impostante afmetingen 

deze kan aannemen. Daarom heeft ieder 

wereldboom een ‘mentorboom’: een boom van 

dezelfde soort die dankzij een aangepast  beheer 

of door de creatie van een gunstige standplaats 

reeds tot de verbeelding spreekt. De mentorboom 

laat ons zien hoe de wereldboom in kwestie zich 

kan ontwikkelen. De mentorboom voor de 

plataan van het Wasven is ´The Great Oriental 

Plane Tree at Emmanuel College´ in Cambridge 

(Groot Brittanië). 

 

 

 

 

 
 



 

Wereldboom-ecotoop 
 
Een ecotoop of landschapselement is het kleinste, 

ecologisch nog onderscheidbare gebied in een 

ecologisch classificatiesysteem van landschappen. 

Het vertegenwoordigt een relatief homogene, 

ruimtelijke gebiedseenheid met eigenschappen 

voor het meten en vastleggen van de 

gebiedsstructuur, functie en verandering. In dit 

gebied moeten de groeiomstandigheden optimaal 

zijn, zodat de boom zich volwaardig kan 

ontwikkelen. Dit betekent dat de boom 

ongehinderd uit kan groeien en af kan takelen. Dit 

volledige proces kan vele honderden jaren en zelfs 

meer dan duizend jaar duren. 

 

Het boomecotoop voor deze wereldboom beslaat 

een oppervlakte van 50 bij 50 meter. De 

wereldboom staat met zijn stam min of meer 

centraal in dit vak. Dit grondgebied moet ook 

juridisch beschermd worden. Daarom zal de 

ecotoop als zodanig in het bestemmingsplan 

opgenomen worden en zijn een strikt bouw- en 

aanlegverbod van toepassing.  

Bij de Gevlekte Zuiderling is bijzonder veel 

aandacht besteed aan de toegankelijkheid van de 

ecotoop. Dankzij de boomvlonder kan je de stam 

van de boom van nabij bekijken en voelen, zonder 

dat je de grond waarin de boom groeit hoeft te 

betreden. Er kunnen zelfs kleinschalige concerten 

of toneelvoorstellingen worden opgevoerd zonder 

dat de boom hier hinder van ondervindt. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
De plataan staat in de kern van het Groendomein Wasven, dat weer gedoopt is tot de groenkern van het stadsdeel Tongelre. Deze boom is daarom een  “Wereldboom-ecotoop” meer dan waard!!

http://nl.wikipedia.org/wiki/Landschapselement
http://nl.wikipedia.org/wiki/Ecologie
http://nl.wikipedia.org/wiki/Landschap


 

Boomeigenaar, wereldboomgemeenschap & beschermheer 
 
De boomeigenaar en professioneel beheerder is 

de gemeente Eindhoven. Gemeente Eindhoven is 

dus verantwoordelijk voor het dagelijks beheer. 

De wereldboomgemeenschap of community 

bestaat uit mensen die rondom de wereldboom 

wonen of werken en die een bijzondere band 

hebben met de boom. De 

community van deze plataan 

bestaat uit alle vrijwilligers van 

de Stichting Groendomein 

Wasven en daarbij alle mensen 

die regelmatig naar de Gevlekte Zuiderling komen 

om zich te ontspannen, of om deel te nemen aan 

een kleinschalige sociaal-culturele activiteit onder 

de boom.  

 

Iedere wereldboom heeft een beëdigde 

beschermvrouw of –heer. Die vormt het 

aanspreekpunt en zorgt ervoor dat de ecotoop 

wordt gerespecteerd. De beschermheer van de 

Gevlekte Zuiderling is Kees van Grevenbroek. Hij 

is een gepassioneerd groenbeheerder en 

natuurliefhebber. Als je een bezoek brengt aan de 

groene reus met zijn gevlekte stam en enorme 

zijtakken heb je kans dat je Kees tegen het lijf 

loopt. Vraag hem gerust wat je wil weten over 

deze bijzondere boom, Kees is altijd in voor een 

gezellig praatje. 

Het is aan de gemeente Eindhoven om afspraken te 

maken over zaken als community en 

beschermheer.

 

 
 

“Deze boom verdient het om nog veel ouder te worden. Hij zorgt voor de  
zuurstof die wij inademen en filtert het fijnstof dat wij, als maatschappij, 
uitstoten. Daarom moeten we zuinig  zijn op bomen en moet het 
vanzelfsprekend zijn dat wij deze groene monumenten beschermen.” 

 
Meer weten? Wil je graag meer weten over het hoe en waarom van Wereldbomen? Misschien ken je zelf wel bomen in je omgeving die deze bescherming verdienen, of wil je de Stichting 
Wereldboom actief steunen? Voor deze en alle andere inlichtingen kan je terecht op www.wereldboom.com 

De historie van Stichting Groendomein Wasven gaat terug tot 1998, wanneer een groep verontruste bewoners de 

actiegroep 'de beuk erin' opricht. De actiegroep richt zich op het behoud van de oude Beukenlaan naar het 

groendomein Wasven en het verankeren van het gebied in het groenbeleidsplan. Dankzij diverse acties wordt de laan 

gespaard en beschermd. In 2004 verwerft de belangengroep de Philipsboerderij, die deel uitmaakt van het 

groendomein. Op deze te kunnen exploiteren wordt op 16 april 2005 Stichting Groendomein Wasven opgericht als 

opvolger van 'de beuk erin'.  

Stichting Groendomein Wasven is een organisatie met zo'n 40 vrijwilligers die zelf diensten ontwikkelt en aanbiedt, 

door en voor de bewoners van Tongelre. De stichting is een maatschappelijk verantwoorde onderneming met een 

ecologische en sociale doelstelling, zonder winstoogmerk. 

http://www.wereldboom.com/


 

Wereldboomdagen 

 
Iedere Boomecotoop die valt onder de categorie 

Gemeenschapsecotoop gaat van start met een 

Wereldboomevenement. In het geval van de 

Gevlekte Zuiderling betreft dit een driedaags 

evenement op 17, 181 en 19 oktober 2009. 

De Wereldboomdagen moeten een jaarlijks 

terugkerend evenement gaan worden, waarbij er 

diverse activiteiten en gebeurtenissen als een rode 

draad terugkomen.  

Zo zal er binnen de gemeenschap rond de 

wereldboom een beschermheer of vrouwe beëdigd 

worden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze heeft als taak het beschermen van de boom 

en als contactpersoon naar diverse partijen. De 

gemeenschap zelf heeft de mogelijkheid om zijn 

belevenissen en hun connectie met de 

wereldboom te verwoorden in het zogenaamde 

“boek der belevenissen” 

Tevens zal er bij elke nieuwe wereldboom een 

infokunstwerk onder de boom geplaatst worden 

met allerlei informatie zoals beschermheer, de 

mentorboom en enkele (historische) 

wetenswaardigheden over de wereldboom. 

Hieronder is het infokunstwerk van “de gevlekte 

Zuiderling” te zien.  

 

 

 

 

Verder zal er bij een wereldboomdag diverse 

activiteiten worden georganiseerd. De nadruk ligt 

hierbij op kinderen en prominente, deskundige 

sprekers. In dit document zijn diverse collages te 

zien van de verschillende dagen van de 

Wereldboomdagen; 17, 18 en 19 oktober 2009 te 

Eindhoven. 

 

Linkse foto:  Het Boek der Belevenissen. waarin de gemeenschap rond de 
wereldboom hun ervaringen met elkaar kunnen delen 
Onderste foto: de zilveren hanger die van “de gevlekte Zuiderling”. Van elke 
Wereldboom  zal er een specifieke zilveren hanger worden gemaakt die de 
desbetreffende beschermheer/vrouwe uitgereikt krijgt 
Rechtse foto: het Wereldboom infokunstwerk van “de gevlekte Zuiderling” 



 Zaterdag 17 oktober 2009: Dag van het groen; overzichtscollage 



 

Zaterdag 17 oktober 2009: Dag van het groen; recordpoging 



 
“Dancing with the trees”; optredens 17, 18 en 19 oktober 2009 



 Zondag 18 oktober 2009: Dag van de gemeenschap; kinderactiviteiten 



 Zondag 18 oktober 2009: Dag van de gemeenschap; overzichtscollage 



 Maandag 19 oktober 2009: Dag van het geld; sprekers 



 

 


