De trouwe lezers van deze rubriek weten
dat wij deze rubriek altijd starten met
een foto van een boom dertig of veertig
jaar geleden en dat we daar een actueel
verhaal bij zoeken. Wie zijn die mensen
achter die boom en hoe is de boom
geworden wat hij is? Bij mijn bezoek aan
de gemeente Vught ging dat enigszins
mis. De boom in kwestie bleek ondanks
eerdere bevestiging te zijn verdwenen.
Gelukkig bleek het gemeentelijke
groenbeleid van deze forenzengemeente
onder de rook van Den Bosch voldoende
aanknopingspunten te hebben voor en
interview met operationeel manager
beheer openbare ruimte: Jack Dikmans.
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‘In een park zo volgeladen, mist men…’
Vught bespaart drie ton op groenonderhoud en
levert beter product
De Liquidambar styraciflua zoals deze 40 jaar geleden aan de vijver voor het oude Vughtse raadhuis was te vinden.

Dit verhaal begint met een woordspeling op het
beroemde gedicht van vadertje Cats: ‘Aan een
boom zo volgeladen mist men een twee pruimen niet.’ Dat blijkt ook voor het park waar de
boom in kwestie, een Liquidambar styraciflua,
zou staan. De boom in kwestie is gevlogen. Ooit
gekapt om plaats te maken voor een andere
boom, of wellicht omgewaaid door een storm.
Het park, ooit ontstaan als tuin of landschapspark
bij een paleisachtige villa, die aan het eind van
de negentiende eeuw is gebouwd. Net voor de
tweede wereldoorlog werd de villa geschonken
aan de gemeente Vught om te dienen als raadhuis. Inmiddels staat de villa grotendeels leeg en
wordt het gebouw vooral gebruikt voor representatieve doeleinden en als raadhuis.
Het park bij de villa ligt direct aan de oude kern
van Vught en is daarom een dankbare plek om te
wandelen en de hond uit te laten. Het enige minpunt aan het park is de geluid van de A2 dat dag
in dag uit langs dendert. In het landschapspark
staan tal van oude monumentale bomen. Jack

Dikmans: “Waar bomen wegvallen door afsterven of omwaaien proberen we zo goed mogelijk
nieuwe bomen te planten ook al is dat wel eens
lastig. Maar de gemeenteraad verwacht van ons
dat we 100 procent herplanten. De groendienst
van Vught probeert bomen wel zo lang mogelijk
overeind te houden. Er wordt niet gekapt als een
boom verminderde vitaliteit vertoont. Het ultieme
voorbeeld daarvan is een oude beuk die pal aan
de A2 staat . Deze beuk is misschien al wel tien
jaar dood en is blijven staan als een soort monument. Een plaatselijk kunstenaar heeft de stam
zelfs omgedoopt tot een kunstwerk.
Andere voorbeelden zijn een groepje cedrussen
waarvan een bijna dood exemplaar gewoon zijn
tijd uit mag dienen en een al jaren gelden omgewaaide paardenkastanje waarvan de stomp langzaam wordt overgenomen door paddenstoelen
en allerlei plantjes.
Ploffen
Door het park heen ligt een aantal vloeiend
vormgegeven vijvers. Jack Dikmans: “Recent heb-

Er wordt niet gekapt als
een boom verminderde
vitaliteit vertoont.
ben wij nog deze vijvers helemaal leeggemaakt.
Door een fout is toen de baggerspecie uitgespreid onder de bomen. Gelukkig hebben we ons
tijdelijk gerealiseerd wat dat zou kunnen betekenen voor deze oude monumentale bomen. Het
omzetten van de baggerspecie zou mogelijk de
doodsteek hebben betekend voor al het zuurstof
en bodemleven. Wij hebben toen snel alle baggerspecie weggehaald, de bomen laten ploffen
en ook nog extra meststoffen en bodemstimulanten gegeven.”
Mooier dan ooit
Als ik met Dikmans door het park loop, complimenteer ik hem met de staat van het park. Alles
ziet er verzorgd en opgeruimd uit. Jack Dickmans:
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Uit de oude doos

“Ja, dat klopt. Alles zie er mooier uit dan een aantal jaren. Een aantal jaren gelden heeft mijn dienst
een bezuiniging door moeten voeren van drie ton.
Eigenlijk heeft dat samen met een nieuwe manier
van werken goed uitgepakt. Alle grote werkzaamheden waar zware en dure machines voor
nodig zijn, worden voortaan uitbesteed. Als wij als
gemeente een hoogwerker of dure maaier moeten kopen, zijn wij veel te duur in vergelijk met
een aannemer. Zo’n machine is alleen rendabel te

De monumentale stam van een oude beuk.
Te zien vanaf de A2.

maken als je deze minimaal tien uur per dag kunt
gebruiken. Dat lukt voor ons niet. De buitendienst
is verder uitgesplitst naar twee wijkteams van
ongeveer 12 mensen per team. Daarnaast hebben
we ATV afgeschaft. Het ene team werkt op de
even weken vijf dagen en de oneven weken vier
dagen. Het voordeel daarvan is dat ook op vrijdag
altijd een volwaardig team paraat hebben.
Dikmans: “Belangrijk is ook dat we elkaar evalueren. Als gemeente ben je kritisch naar aannemers.
Dan moet je dat ook zijn richting je eigen medewerkers. De voormannen van de teams moeten
periodiek melden wat ze gedaan hebben en zijn
daarmee verantwoordelijk voor een bepaalde hoeveelheid werk. En als dat niet is gelukt mogen ze
uitleggen waarom.”
Dikmans: “Ik denk dat door de hele gemeente
heen de kwaliteit van de openbare ruimte beter is
geworden door onze nieuwe manier van werken,
ondanks de bezuiniging van 3 ton.”

Jack Dikmans op de precies de plaat van de gekapte
Liquidambar. Op de achtergrond het oude raadhuis.

Oproep
Heeft u nog mooie oude boomfoto's?
Stuur een mail naar karlijn@nwst.nl
De stomp van een oude paardenkastanje met op de achtergrond iets wat een aflegger van de oude boom lijkt.
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