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Boomverzorging: noodzaak

ir. Marjan ten Cate-van Elsland, secretaris Bomenstichtïng

Bomen groeien vanzelf. Op de gekste plaatsen ontkiemen boomzaden, die zich ontwikkelen tot vaak prachtige
bomen. Boomverzorging lijkt dan ook een nogal gezochte bezigheid. Waarom zou je bomen verzorgen? Ze
groeien toch wel!
Het probleem is, dat de mens allerlei eisen stelt aan
bomen. De belangrijkste eisen zijn sierwaarde en veiligheid voor de omgeving. Daarnaast spelen verbetering
van het leefklimaat en architectonische eisen een rol.
Ondanks de hoge eisen, die we aan bomen stellen, zijn
we niet erg scheutig met het scheppen van de gunstige
voorwaarden, die echter noodzakelijk zijn om de gewenste bomen ook werkelijk aan de eisen te laten voldoen. Kortom, bomen moeten onder vaak minimale
groeivoorwaarden toch voldoen aan onze hoge eisen.
Dit vraagt een bewust en deskundig beleid en beheer om
zoveel mogelijk problemen te voorkomen. Daarnaast is
een goede, individuele begeleiding van iedere boom
noodzaak!

leerd. Het controleren, opsporen en verhelpen van oorzaak en gevolg van een storing is een van de taken een
deskundige boomverzorger. Als de boom ouder wordt
en daardoor meer problemen krijgt (dood hout, aantastingen) is wat meer zorg nodig. Het is dan zeker reëel,
de boom eens per vijf tot tien jaar aan een inspectie- en
onderhoudsbeurt te onderwerpen. Het spreekt voor zich,
dat dit specialistisch werk is. Boomverzorging is een
"specialisme", dat zich in de loop van ruim 20 jaar heeft
ontwikkeld vanuit de boomchirurgie, de bosbouw en het
hovenierswerk.
Het werken in bomen is gevaarlijk, want men werkt
hoog boven de grond met motorzagen. Vandaar dat de
veiligheid van boomverzorgers en voorbijgangers een
grote rol spelen in de opleiding. Er wordt echter ook
ondergronds gewerkt. De boomverzorger moet dus ook
de eisen kennen, die de boom stelt aan lucht, vocht en
voedsel, bodemdichtheid enz. en maatregelen kunnen
nemen om aan deze eisen te voldoen.
Meer zorg en aandacht geboden

Wat is boomverzorging?
Onder boomverzorging verstaan we heel simpel: het
begeleiden van de boom van het moment van planten tot
het moment van rooien, zodanig dat de boom steeds aan
onze eisen voldoet. Hij moet er dus steeds goed uitzien,
niet gevaarlijk zijn (uitvallende takken, e.d,), niemand in
de weg staan en liefst zo lang mogelijk blijven leven.
Als het goed is wordt er vóór, tijdens en vlak na het
planten veel zorg aan de boom en zijn groeiplaats besteed om hem een goede start te geven. Vervolgens
bestaat de zorg een aantal jaren vooral uit het opkronen
van de boom, als het verkeer er onderdoor moet kunnen.
Als de boom zijn definitieve opkroonhoogte heeft bereikt,
is er een aantal jaren minder verzorging nodig, tenzij er
storingen optreden in de groeiplaats of in de boom zelf.
De boom moet dus wel regelmatig worden gecontro-

De Bomenstichting pleit voor meer zorg en aandacht
voor bomen, dat is haar doelstelling. Uiteraard moet die
zorg op een deskundige manier worden uitgevoerd door
mensen, die gespecialiseerd zijn in het vak.
Veel grotere gemeenten hebben zelf boomverzorgers
in dienst. Daarnaast kent Nederland enkele tientallen
particuliere bedrijven, die zich bezighouden met boomverzorging.
In het volgende nummer van het Nederlands Bosbouw tijdschrift vindt u meer (praktische) informatie
van de Bodemstichting met name over de waardebepaling van bomen en over de zin en onzin van wondverzorging n.a.v. het themanummer van Bomennieuws.
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