De jeugd heeft de toekomst
Renkum besteedt extra zorg aan de jonge bomen, de basis van een
boombestand
‘Alweer een bezuinigingsverhaal? Iedereen moet bezuinigen!’Voorman van de Renkumse bomenploeg Antwan Gerichhausen ziet geen
verhaal. Zijn collega Paul Broekhuisen komt echter direct op gang: ‘De manier waarop er met bezuinigingen wordt omgegaan, is de moeite
waard om over te vertellen.’
Auteur: Santi Raats
Broekhuisen, een figuurlijke boom van een kerel,
en Gerichhausen verlaten de hoogwerker een
moment voor een kop koffie. Schaften en koffietijd doen zij op locatie. Dat bespaart tijd. ‘Ook
om te besparen, draait deze hoogwerker zo’n zes
uur per dag,’ vertelt Broekhuisen. ‘Hij wordt ingezet voor specialistisch werk: begeleidingssnoei.’
Bezuinigen vergt flexibiliteit
De bomenploeg bestaat uit drie mensen in totaal.
Jesse Noordzij is vandaag niet aanwezig in verband met vakantie. Maar de twee bomenman-
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nen geven aan dat het personeelsbestand van
Renkum het voordeel heeft dat het van oudsher
flexibel is opgebouwd. Dat wil zeggen dat mensen op de gemeentewerf wisselend inzetbaar zijn,
handig in tijden van crisis. Gerichhausen vertelt
dat de bomenploeg afgelopen jaar de bomen op
de sportparken heeft gesnoeid en dat de afdeling
Sportveldonderhoud vaker gebruikmaakt van de
uren van de bomenploeg. Dit is ook het geval
op alle begraafplaatsen die in beheer zijn van de
gemeente. Bij de sportveldafdeling is door bezuinigingen maaien in openbaar groen als extra taak

in hun pakket gekomen, echter zonder budget.
Door het oppakken van ander maaiwerk zou het
boomonderhoud op de sportparken achterstallig
werk worden. Daarom zijn wij bijgesprongen.’
Specialisatie
De bomenploeg merkt ook dat er bezuinigd
wordt, maar zowel Broekhuisen als Gerichhausen
vinden niet dat dit per se nadelig hoeft uit te
pakken. Je moet harder aan de slag,’constateert
Broekhuisen, ‘of op een andere manier gaan
werken.’Dat laatste krijgt in de gemeente
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afschrijvingstermijn.’ De hoogwerker wordt zo
efficiënt mogelijk ingezet. Iedere dag draait hij op
volle toeren om de jonge bomen in de drie regio’s
binnen de gemeente te begeleiden in de groei.
Gerichhausen lacht tevreden: ‘Als bomenploeg is
dit ook het werk dat we ambiëren.
Ik ben bij de gemeente in de bomenploeg komen
werken omdat ik inschatte dat dit specialistische
bomenwerk de grootste kans heeft binnen het
openbaar groen om overeind te blijven. Andere
onderhoudswerkzaamheden zijn van dien aard
dat ze, zeker in tijden van bezuinigen en efficiënt
werken, al snel worden uitbesteed aan een
aannemer of aan de sociale werkvoorziening. Binnen onze gemeente is dat
Permar.’Broekhuisen: ‘Bezig zijn in de bomen,
met een hoogwerker, stokzaag of als klimmer, is
het mooiste wat er is.’
Sommige klachten kunnen wachten
Met de stokzaag wordt echter steeds minder
gewerkt. Gerichhausen legt uit dat de kleine
onderhoudswerkzaamheden aan bomen door
de wijkteams worden opgepakt en dat het
plantwerk, rooiwerk, onderhoud aan heel hoge
bomen, het verwijderen van stamschot en wortelopslag voor de verantwoordelijkheid komen
van de aannemer of sociale werkvoorziening.
Broekhuisen denkt hardop na: ‘Ik weet niet of
het uitbesteden nu per saldo besparingen oplevert, maar hierdoor ontstaat in elk geval wel
een nieuwe werkindeling: wij als bomenploeg
specialiseren ons op begeleidingssnoei. Dat betekent dat de toekomst van jonge bomen is veiliggesteld, want daar besteden wij graag tijd aan.
Dat is een grote investering die zich op de lange
termijn zal terugbetalen.’

Renkum vorm door specialisatie. ‘De gemeente
heeft een berekening gemaakt dat het inhuren
van een hoogwerker per jaar dertigduizend euro
kost, met als nadeel dat je er niet altijd beschikking over hebt. Het aanschaffen van een eigen
22 meter-Ruthmann-hoogwerker van een ton die
tien jaar meekan, levert geld op. Het voordeel is
dat wij hem als bomenploeg goed onderhouden.
We houden de kettingen en borstels schoon en
smeren alle bewegende delen, doen motorzaagonderhoud, maken de luchtfilters schoon, slijpen
en noem maar op. Daarmee verlengen we de
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de noodzaak om te behandelen was niet
altijd hoog genoeg. Nu mogen klachten blijven
liggen. Snoei heeft prioriteit en als we ergens in
de buurt zijn op onze snoeironde, kunnen we
urgente klachten meenemen. Minder urgente
klachten bekijken we in het najaar, wanneer het
wat rustiger is.’

Jonge bomen is een grote
investering die zich op de
lange termijn zal terugbetalen’
Toekomst
Hiermee leggen beide boomverzorgers feitelijk
haarfijn uit wat de manier van omgaan met
de bezuinigingen is: zichzelf beperken tot het
belangrijkste werk, namelijk de basis. En ervoor
zorgen dat deze staat als een huis. Gerichhausen:
‘Met de intense zorg voor jonge bomen voorkomen we klachten, zoals snoeiachterstanden, op
de lange termijn. We zorgen er bewust voor dat
snoeiwonden zo klein mogelijk blijven, dat de
bomen mooie kronen krijgen en sterk worden.
Hierdoor blijven ze langdurig gezond. Uiteindelijk
is dat ook de taak van een boomverzorger: letterlijk en figuurlijk zorgen voor bomen voor de
burgers en voor toekomstige generaties. Voor de
toekomst betekent de zorg voor de jonge bomen
heel veel winst.’

Deze andere mindset is niet uit de lucht komen
vallen. De groenafdeling probeert de politiek
ervan te overtuigen dat investeren in jonge
bomen op lange termijn een sterk bomenbestand
zal opleveren, zodat de aankomende generatie
niet de rekening van de crisis zal krijgen. Wat
moet er dan wijken?, is de vraag. In de lengte of
breedte zal er toch iets af zijn gegaan door de
budgettaire kortingen. Gerichhausen wijst naar
de zijkant van de hoogwerker. Daarop staat met
grote letters: Wijkbeheer – Servicelijn, Telefoon:
(…). ‘Vroeger was de politiek nog zodanig ingesteld dat we nadrukkelijke instructies kregen dat
alle klachten zo snel mogelijk behandeld dienden
te worden. De burgers hadden recht op de beste
service, zo was de moraal. In logistiek opzicht
was deze service totaal niet efficiënt. Maar ook
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