De boom in

Praten in het belang van de boom

Bomen en mensen
Zucht… We kennen hem allemaal wel,
de klagende tuineigenaar.
‘Meneer, de boom wordt zo hoog.’ ‘Dat is
mooi’, zeg ik dan, ‘een hoge boom, daar
hou ik van.’ ‘En er valt zoveel troep af.’
‘Oh… u bedoelt de bladeren? Ik hoor u
anders ook niet klagen over de zuurstof die
u inademt dankzij het blad!’
Nu bemoeit ook de buurvrouw zich er
tegenaan: ‘Kunt u die tak nog even afzagen?’
‘Ja hoor, dat kan…’ En dan vervolgens verder
niets doen, volgens de beproefde methode
van collega Wolter. En dan zijn er nog altijd
de (zogenaamde) natuurliefhebbende
collega-hoveniers en -boomverzorgers
(ja ook die) die willen dat je bij het rooien
van een boom nesten met jongen weghaalt!
Nou, dat doet Luudje dus mooi nie!

Uitleggen en verantwoorden
Allerhande vragen en opmerkingen komen er op ons af.
Ik word er wel eens moe van. Maar evengoed ga ik toch
weer uitleggen waarom ik geen bomen wil toppen. Recent
heb ik ook nog een artikeltje overgenomen van collega
Bruno Lambrechts, dat ik in de auto heb liggen om mijn
verhaal te ondersteunen. Bij sommige mensen worden
de ogen geopend als ze het gelezen hebben. En dan is het
toch leuk als je uiteindelijk het werk op een andere, meer
verantwoorde manier mag uitvoeren. ‘Bomen hoeven niet
gesnoeid.’ Dat zei mijn eerste leraar op ’t Helicon, Jan
Loerakker. Dat ben ik niet vergeten, en ik zeg het vaak
tegen mensen om ze duidelijk te maken dat wij mensen
iets willen wat (veelal) niet noodzakelijk is om het leven
van een boom te veraangenamen.
Nou hoor ik je denken… Natuurlijk werk ik ook graag in de
boom, om takken af te zagen, en evengoed is het afbreken
of slopen van een boom ook prachtig werk. Maar van een
boom afblijven is ook een kunst. Er blijft nog genoeg werk
over aan andere bomen die wel gesnoeid moeten worden,
en vergeet ook het planten van bomen niet, het aanbrengen van strooisellagen, etc.

Communicatie en vertrouwen bewerkstelligen
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Er zijn al vele boeken geschreven over bomen en mensen,
maar die gaan meestal over de relatie tussen mensen en
bomen in het (verre) verleden en de betekenis (mythologie)
van bomen voor mensen. Ik denk dat er in onze opleidingen nog wel extra aandacht zou kunnen worden besteed
aan de manier waarop wij met mensen (lees: onze klanten)
communiceren. Ook dat is een leuk ‘werkgebied’, dat ook
bij andere opleidingen – bijvoorbeeld geneeskunde – aan
de orde komt. Het eerste contact is niet met de boom,
maar met de mensen, de eigenaren. Het vraagt soms aardig wat vaardigheden om tot overeenstemming te komen.
Ik heb zelf in de opleiding tot boomverzorger niet gemerkt
dat dit aspect veel aandacht kreeg. Maar ik heb wel het
geluk een andere carrière, achtergrond en opleiding te

Knipoog
Contact met mensen is meestal ook leuk, het is de kunst
om van de bomen en de mensen te leren houden. Hoe leuk
is het met de klant aan de koffie te zitten en een praatje
te maken? Leuk toch meestal!? Vergeet bij dat contact met
mensen trouwens de knipoog en humor niet; we hoeven
echt geen saaie middeleeuwse zendelingen te worden!
Een gesprek met de klant (liefst onder de boom) kan die
klant vertrouwen geven in onze werkwijze en aanpak.
Misschien kun je de klant overhalen tot iets wat afwijkt
van wat hij of zij in eerste instantie wil. De boom die eerst
getopt moest worden, kan dan bijvoorbeeld ook uitgelicht.
Vaak zul je dan zien dat de klant achteraf toch tevreden is.
En vergeet vooral ook de voldoening niet die je zelf soms
hebt als je iets goeds hebt kunnen neerzetten waar je trots
op mag zijn. Ook deze week kreeg ik weer het verzoek
een grote notenboom (Juglans Regia) te toppen hier in de
buurt. En maar weer praten. Uitleggen. Artikel laten lezen.
Daarna de boom netjes uitgelicht en dood hout verwijderd. Maar gelukkig waren de klanten (een echtpaar) toch
heel tevreden met het resultaat.

Vragen en antwoorden
Natuurlijk heb ik niet op alle vragen die op me afkomen
een definitief en werkbaar antwoord. Maar mijn voornaamste taak is, mijns inziens, om het steeds voor de
boom op te nemen; of anders gezegd, om te redeneren
vanuit het perspectief van de gezondheid van de boom.
Wat is goed voor de boom? Hoe is het resultaat na een jaar,
of na enkele jaren?
En al doe je nog zo je best, er zijn van die momenten dat
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hebben, waarbij communicatie in de breedste zin van het
woord veel aandacht had (jeugdhulpverlening – opleiding
tot relatie- en gezinstherapeut). Ik zag en zie nog altijd
collega’s die bekwame boomverzorgers zijn, maar communicatief onhandig, wat hun parten speelt, zeker in het
huidige tijdsgewricht. En dat is toch jammer.

je kunt praten als Brugman maar dat het toch anders gaat
dan je wilt. Zo staat er bij onze naaste buren al een aardige
kersenboom (Prunus avium). Ik geef toe, het is een kleine
dorpstuin en de boom begint lekker te groeien. Maar ik
geniet vooral van alle vogels die de kersen oppeuzelen nog
voordat de buren er ook maar eentje hebben kunnen eten.
Maar die boom neemt volgens mijn vrouw te veel zon weg
(waar heb ik dat toch vaker gehoord?). Ze heeft de buren
al geruime tijd ‘bewerkt’. En ondanks al mijn argumenten
en tegensputteren denk ik zelf dat het lot van de boom al
beslecht is. Zucht…
Het enige is dat ik me heb voorgenomen dat ik het lot van
die boom niet zelf ga beslechten. Ze mag zelf een zaag uit
de bedrijfsbus halen (-;

?

…

Groepje vrienden
In zulke situaties kan ik me op de been houden door me
vast te grijpen aan de keren dat ik wel iets voor elkaar heb
gekregen. In Den Bosch onderhoud ik al jaren drie prachtige Populus nigra ‘Italica’, die als een groepje vrienden bij
elkaar staan, met altijd veel kwetterende vogels in de top.
Toen ik in contact trad met de eigenaar had hij de kapvergunning al in huis… Maar zogezegd, ze staan er nog steeds
al jaren en het enige dat ik eigenlijk doe is dood hout verwijderen, de boom ‘nalopen’ op probleemtakken en goed
kijken naar mogelijke aantastingen.
Het lijkt me leuk en leerzaam om eens wat meer te horen
van collega’s in den lande. Hoe gaan zij om met dit soort
vragen? En wat zijn hun reacties? Laat van je horen!
Dus: schrijf ook eens wat. Als ik het kan, kan jij het ook.

Het eerste contact is niet met de boom, maar met de mensen
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