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Hernieuwde aandacht voor Hollands red cedar
De thuja (Thuja plicata) of Reuzenlevensboom is een boomsoort die in Nederland
goed gedijt. De soort is vooral bekend om zijn duurzame, lichte hout, maar de soort
is op sommige plaatsen ook cultuurhistorische waarde toe te kennen. Daarnaast
wordt door sommigen de recreatieve waarde van deze sierlijke boomsoort
gewaardeerd. Hierdoor is een groeiende aandacht voor deze boomsoort waar te
nemen. In opdracht van Stichting Twickel en de Gemeente Epe heeft Probos de
versnipperde informatie over deze soort bij elkaar gebracht.

onder een scherm van bijvoorbeeld grove den
of lariks, zonder dat dit ten koste gaat van de
boomvorm. Ongewenste reacties (waterlot e.d.)
vertonen de bomen niet of nauwelijks. In
Brandenburg zijn bijvoorbeeld goede ervaringen opgedaan met het planten van thuja
onder een scherm van grove den.
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Snoei of zuiveren

Klein maar fijn

de thuja gedurende de winter (net als andere

Thuja heeft, met name bij kwalitatief minder

De thuja is een interessante boomsoort op

altijdgroene naaldboomsoorten) blijft

uitgangsmateriaal, maar ook wel op slechtere

plaatsen waar men duurzaam hout wil

verdampen. Voor de teelt van kwaliteitshout

groeiplaatsen, de neiging dubbelstammen en

produceren en waar de soort een recreatieve

kan het beste een dicht plantverband worden

gaffels te vormen. Hierbij geldt dus het motto

en/of cultuurhistorische betekenis heeft. De

gehanteerd van bijvoorbeeld 1,5 x 1,5 m (4500

‘Goedkoop is duurkoop’. Als er veel van

soort past prima op landgoederen, waar vanuit

stuks/ha). Hiermee wordt een goede taksterfte

dergelijke bomen voorkomen, moeten

de historie altijd al veel werd geëxperimen-

en takafstoting bevorderd. Aangezien een

vraagtekens gezet worden bij de productie-

teerd met uitheemse (naald)houtsoorten. De

jonge thuja-aanplant erg geliefd is bij konijnen

potenties. In dit soort gevallen is het niet

aanplant zal waarschijnlijk kleinschalig blijven,

en hazen, is het in gebieden met een hoge

raadzaam om te investeren in begeleidings-

bijvoorbeeld voor de productie van duurzaam

wilddruk raadzaam om de aanplant te

snoei of zuiveren. Wanneer er in de opstand

hout voor eigen gebruik, maar dat is juist de

beschermen door middel van rasters of

slechts enkele slechtgevormde bomen

charme van deze sierlijke soort.

individuele beschermingsmiddelen

voorkomen, heeft begeleidingssnoei wel zin.

(boomkokers, boommanchetten of Italiaanse

Voor het telen van thuja kwaliteitshout is het

Martijn Boosten

gaasjes). Reeën en herten kunnen vraat- en

opsnoeien van toekomstbomen geen over-

Patrick Jansen

veegschade veroorzaken.

bodige luxe. Het opsnoeien dient zo vroeg

Brechtje de Bruin

Thuja kan zowel in monocultures als in

mogelijk te gebeuren (bij een lage diameter),

gemengde opstanden worden aangeplant. In

zodat het aandeel noestvrij hout zo groot

de Verenigde Staten wordt de thuja vaak

mogelijk is. Er is in Nederland weinig ervaring

gemengd met Japanse lariks, hemlockspar of

met het opsnoeien van thuja, maar de ervaring

sitkaspar. Ook in Duitsland zijn al goede

met andere boomsoorten leert dat een

ervaringen opgedaan met mengingen van

opsnoeihoogte van 6 meter optimaal is.

thuja en Japanse lariks. Thuja’s kunnen gezien

Waarschijnlijk is een DOS (Diameter Over de

hun hoge schaduwtolerantie waarschijnlijk ook

Stobben) van zo’n 13-15 cm mogelijk bij één

in combinatie met bijvoorbeeld douglas of

opsnoeibeurt tot 6 meter. De snoei van

lariks worden geteeld. In Nederland is echter

levende takken wordt bij voorkeur in de winter

beperkt ervaring met dit soort mengingen.

uitgevoerd. Dode takken kunnen het hele jaar

Potdekselplanken hollands red cedar loods Schiphol

Daarnaast is thuja door zijn hoge schaduw-

door worden gesnoeid.

(foto Gerben Poortinga)

tolerantie zeer geschikt voor onderplanting
onder een scherm van bijvoorbeeld grove den
of lariks, zonder dat dit ten koste gaat van de
boomvorm. Ongewenste reacties (waterlot e.d.)

Hernieuwde aandacht voor Hollands red cedar
De thuja (Thuja plicata) of Reuzenlevensboom is een boomsoort die in Nederland
goed gedijt. De soort is vooral bekend om zijn duurzame, lichte hout, maar de soort
is op sommige plaatsen ook cultuurhistorische waarde toe te kennen. Daarnaast
wordt door sommigen de recreatieve waarde van deze sierlijke boomsoort
gewaardeerd. Hierdoor is een groeiende aandacht voor deze boomsoort waar te
nemen. In opdracht van Stichting Twickel en de Gemeente Epe heeft Probos de
versnipperde informatie over deze soort bij elkaar gebracht.

vertonen de bomen niet of nauwelijks. In
Brandenburg zijn bijvoorbeeld goede ervaringen opgedaan met het planten van thuja
onder een scherm van grove den.
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Thuja plicata (foto Martijn Boosten)

