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De visie van Storix Boom- & Landschapsbeheer 
 
Storix is een afkorting van Stokwielder’s boombeheer. Dit eindigt in het Latijn met -ix- 
vandaar deze Nederlands-Latijnse verbastering Storix.  
 
Een landgoed, computersysteem of een boom moeten beheerd worden. Beheren is iets 
anders dan verzorgen. De hond van de buren wordt verzorgd als die buren een weekendje 
weg zijn. Maar de buren zelf beheren als het ware de hond. Ze voeden hem op, zorgen dat 
hij gezond blijft, houden hem speels. Beheren is dus verzorgen met een duidelijke lange 
termijn visie.  
 
Beheren is een dimensie hoger dan verzorgen !! 
 

Vandaar Storix Boombeheer. 
 
 

Uiteenzetting van het beeldmerk 
 
Iedere boom heeft een bepaalde invloedssfeer. Hieronder worden de uiteenlopende factoren 
verstaan die de boom beïnvloeden of die juist door de boom beïnvloed worden.  
Onder ecologie verstaan we ‘het geheel van relaties tussen levende organismen’. Dat zijn 
dus de verhouding tussen planten, bomen, dieren, mensen en hun leefomgeving. Voor het 
goed functioneren van het organisme ‘boom’ zijn al deze levende omgevingsfactoren zo 
onlosmakelijk met elkaar verbonden dat we het moeten accepteren om de ecologie te zien 
als één geheel.  
 
Vanwege het belang van de ecologie wordt in dit beeldmerk de invloedssfeer (biosfeer) van 
de stadsboom gesymboliseerd. De dynamische lijn geeft aan dat de omgevingsfactoren altijd 
in beweging en onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.  

 
Het functioneren van een boom is afhankelijk van externe factoren zoals lucht, water, bodem 
en overige organismen. Factoren als standplaats en stadsinrichting zijn van wezenlijk 
belang.  
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Enkele aandachtspunten komen terug in het beeldmerk: 
 
Het huis symboliseert het stedelijk gebied. Tussen de huizen 
en de wegen is  voor Storix Boombeheer de taak weggelegd om een 
boom te kunnen  laten groeien en bloeien. Deze boom moet tevens voldoen aan de 
 eisen en wensen van de gebruikers van de invloedssfeer: ‘de mens’. 
 
Spelende jongen  symboliseert de mens die geniet van de invloedssfeer van de 
 boom. De boom moet zoveel mogelijk genot en zo min mogelijk 
 gevaar opleveren voor zijn omgeving. Dit vereist de nodige 
 vakkennis. Een vakbekwame boombeheerder denkt vele decennia 
 vooruit. Hij houdt er bij elke verzorging rekening mee hoe de boom en 
 de takken zich de komende tijdsperiode zullen ontwikkelen. 
 
De wolk symboliseert het klimaat met al zijn grillen. Onstuimig weer kan soms 
 desastreuze gevolgen hebben voor de boom. De boom zorgt mede 
 voor het zuurstofgehalte in de lucht. In een boomrijke omgeving is het 
 zuurstofgehalte soms wel 5% hoger dan in een boomarm gebied. 
 Daarom is bijvoorbeeld het denkvermogen van mensen in een 
 boomrijke omgeving hoger.  
 
De vogel voorkomt en/of heeft een regulerende werking op plagen en rupsen, 
 luizen enzovoort. Maar op zijn beurt is de vogel voor voedsel en 
 nestgelegenheid sterk afhankelijk van de boom. 
 
De vlinder symboliseert de insektenwereld waar vele soorten bomen afhankelijk 
 van zijn voor bestuiving. Daarnaast voorziet de boom zelf vele soorten 
 insekten van voedsel. 
 
De vrachtwagen symboliseert ‘het verkeer’. Deze factor bepaald het beeld van de  boom  
 langs straten en wegen omdat het verkeer natuurlijk een vrije 
 doorgang moet hebben. Dit levert zowel boven- als ondergronds 
 randvoorwaarden op, waaraan een boom moet voldoen.  
 
De regenworm vormt een belangrijke hoeksteen voor allerlei afbraakprocessen en 
 structuurverbetering in de bodem, waarvan de boom afhankelijk is. Op 
 hun beurt leveren planten en bomen voedsel aan de worm in de vorm 
 van organische stof.  
 
Het riool staat voor alle kabels, leidingen en buizen die rondom een stadsboom 
 in de grond zitten. Het is de uitdaging van dit deccenia om in het 
 stedelijk milieu de belangen van bijvoorbeeld een gemeentelijke 
 Cultuurtechnische dienst en Groenvoorziening beter op elkaar af te 
 stemmen. Dit vereist de nodige beheersvisie van beide partijen.  
 
Schimmels sommige soorten parasiteren op de boom en zorgen ervoor dat de 
 boom een gevaar wordt voor zijn omgeving. Iedereen weet inmiddels 
 echter ook dat een boom niet kan functioneren wanneer deze niet 
 samenwerkt (in symbiose leeft) met bepaalde bodemschimmels en 
 bacteriën. Deze schimmels zijn fundamenteel in het opneembaar 
 maken van nutriënten (voedingsstoffen) voor de boom.  
 Zonder schimmels en bacteriën zou de wereld omkomen in zijn eigen  
 afval.  


