
PRAKTIJKTIPS VOOR
DE BOMENWACHTER

Hoe bescherm je als bomen-
wachter ‘kritische bomen’, bo-
men dus die kans lopen op
schade door werkzaamheden
aan een weg? annemiek van
Loon, bomenconsulent uit epe,
gaf tijdens twee cursusavonden
in totaal vijftig omwonenden
van de Heerderweg les in het
beschermen van bomen. enkele
adviezen:

1. Zorg ervoor dat een aanne-
mer geen bouwmaterialen of
bouwketen pal onder bomen,
vlakbij de stam, plaatst. door
het gewicht wordt de bovenste
laag van de bodem ingedrukt,
waardoor de wortels geen of
minder zuurstof krijgen. ver-
dichting van de bodem kan lei-
den tot het afsterven van een
boom. binnen de ‘boomspiegel’
mogen geen zware bouwmate-
rialen worden gestapeld. de
boomspiegel is het stuk grond
rondom de stam van een boom
dat van boven toegankelijk is
voor lucht en water, in de ideale
situatie is dit minstens zo groot
als de kruin van de boom.

2. Zorg dat opdrachtgevers aan
aannemers speciale voorwaar-
den opleggen voor bescher-
ming van het groen. vraag de
opdrachtgever om inzage in dit
‘groenbestek’.

3. Zorg dat de aannemer boom-
stammen beschermt tijdens
grondwerkzaamheden in de di-
recte nabijheid. Zorg dat bij
wegreconstructies nabij boom-
spiegels drukverlagende maat-
regelenworden getroffen als er
nieuwe rijbanen en fietspaden
moeten worden aangelegd. er
zijn hiervoor systemen op de
markt.

4. Zorg ervoor dat er bij werk-
zaamheden nooit wortels met
een dikte vanmeer dan vijf
centimeterworden doorgehakt.
en als dit onvermijdelijk is, ge-
bruik dan geen bijl, maar een
zaag.

5. Zorg ervoor dat kabels en lei-
dingen nooit dichter dan op
twee meter langs een boom-
stam komen te liggen.

6. Zorg ervoor dat tijdens werk-
zaamheden, zoals het leggen
van een nieuw riool, de grond-
waterstand bij de bomen op ni-
veau blijft, bijvoorbeeld met be-
hulp van damwanden.
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kritische boom!

‘OnsMooi Epe heeft zich te
veel gericht op het behoud
van de bomen en te weinig
gekeken naar het belang
van de verkeersveiligheid’

hangen affiches met de namen van de ‘adoptieouders’. fOtO kOen verHeijden

die trend: beleidmaken is niet langer het do-
mein van de overheid. Vrijwilligers storten
zich volgensVan Bussel nu op de ‘burgerplan-
vorming’ waarin ze eigenhandig de inrichting
van de omgeving aanpakken.Van Bussel bege-
leidt zeven nieuwe projecten op dit terrein.

Hij ziet steedsmeer initiatievenwaarbij
burgers denken: ‘Als de overheid het niet doet,
doenwe het zelf ’. Of: ‘Als de overheid het fout
doet, komenwijmet een beter plan’, zoals in
Epe gebeurde.

WethouderVanNuijs bekent dat hij ook
schrok toen de provincieGelderland vorig jaar
aankondigde dat er 600 bomenmoestenwor-
den gekapt. “De uitstraling van zo’nweg ver-

andert er enorm door.Maar je wilt ook dat zo’n
weg veilig is en veel van die bomen zijn al bijna
aan het eind van hun leven. Ik vind datOns
Mooi Epe op een goedemanier invulling heeft
gegeven aan burgerparticipatie. Ze hebben
veelmensen in beweging gekregen. Ik vind dat
een goede houding: zelf meedenken, niet alles
wat overheden bedenkenmaar klakkeloos ac-
cepteren. Ik denkwel datOnsMooi Epe zich te
veel heeft gericht op het behoud van de bomen
en teweinig heeft gekeken naar het belang
van de verkeersveiligheid.Maar feit blijft dat
omwonenden van een bouwproject de eerste
en belangrijkste stem behoren te hebben bij de
inrichting van hunwoonomgeving.”


