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Hou eens op met die rare 
plankjes rondom bomen!
Bescherm wortelpakket tegen grondroerders
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Helaas bestaan er geen Klic-meldingen voor 
boomwortels en wortelpakketten. In plaats 
daarvan zetten we van die staande plankjes 
rond bomen. En die staan dan ook nog vaak 
op de verkeerde plaats, bijvoorbeeld tegen 
stammen op trajecten waar grondroerders bij 
lange na niet in de buurt komen. Het gaat bij 
grondroeren negen van de tien keer helemaal 
niet om die stammen, maar om de wortels. 
Met andere woorden: er kan nóg zo’n mooie 
jas van plankjes om een stam heen gewikkeld 
zijn, als het wortelpakket wordt beschadigd, 
kun je de boom afschrijven. Afbrekende takken, 
omvallende afgestorven bomen – de gevolgen 
komen vaak pas (veel) later. De grondroerders 
zijn dan allang elders aan het werk.

Natuurlijk hebben de plankjes soms hun 
functie: tegen maaischade, op een krappe 
bouwlocatie. Niet dat het wortelpakket dan 
wél veilig is. Het wordt bedolven onder grond-
ophopingen; wortelzones worden langszij of 
bovenlangs afgegraven. Maar al te vaak worden 
bomen die men in bouwplannen handhaaft 
niet goed beschermd tegen grondroeren en 
verdichting.

In standaard RAW-bestekken staat een uitge-
breid artikel over de bescherming van bomen 
en de wortelzone. Maar ja, om bomen effectief 
te beschermen, zijn duidelijke communicatie 
én controle nodig. Het verloren laten gaan van 
gezonde, volwassen bomen – die niet op de 
kapnominatie staan – is kapitaalvernietiging 
en een bijzonder groot risico. Besteed dus wél 
die tijd en het geld aan de bescherming van 
bomen. Desnoods verplaats je de bomen op 
tijd.

Grondroerders staan onverschillig tegenover 
boomwortels; hun graafmachines veroorzaken 
er zichtbare en onzichtbare schade aan. Het 
gevolg: de bomen staan er in de loop van de 
jaren steeds slechter bij. Ze sterven geleidelijk 
af, takken breken uit. Met alle gevolgen van 
dien voor passanten, huizen en gebouwen. En 
voor de hoeveelheid groen in de stad.
Bij de bescherming van bomen op en rond 
bouwplaatsen ontbreekt het helaas aan tijd, 
geld, aandacht en kennis. Maar hoe moeilijk is 
het eigenlijk om afstand te houden van bomen 
die gehandhaafd moeten worden, om hekken 
te plaatsen, te controleren of de afspraken op 
de bouwplaats worden nageleefd?

Wellicht denk je als lezer: Weijtmans, dat is 
toch die bomenrooier? Klopt, we rooien zieke 
bomen, risicovolle bomen, bomen die door 
plannen niet gehandhaafd kunnen worden, 
bomen in particuliere tuinen die te groot wor-
den, bomen die ruimte moeten maken voor 
nieuwe wegen en voor het verbreden van 
spoorwegen en in bossen voor de houtverwer-
kende industrie. Maar het natuurminnende hart 
van Boomrooierij Weijtmans bloedt bij het zien 
van al die onnodig onbeschermde, toegeta-
kelde bomen. Maak groen nu eens leidend in 
bestekken en ga bomen écht beschermen!
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Negen van de tien keer gaat 
het niet om die stammen, 
maar om de wortels
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In de meeste projecten is grijs helaas nog steeds leidend, zeker bij het beschermen van wat er in de 

grond zit. Bescherming van kabels en leidingen is strikt geregeld via Klic-meldingen. Logisch, want 

een gaslek, waterlek, internetstoring of uitval van elektriciteit, daar zit niemand op te wachten. 

Maar wie maakt zich druk om de gevolgen van een toegetakeld wortelpakket?
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