Van ’t vat
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Soms
zit het mee…
stuk kleiner!’ Wij back to earth, flink de P in,
uitgelegd waarom je dat niet kunt maken.
‘Ik wil het gewoon zo, dat is mijn visie en als je
het niet doet zoals ik het wil dan zoek ik wel
een ander.’
Daar sta je dan, in dubio, met al je kennis. Je
wordt ingehuurd omdat je een vakman bent en
dan wordt je iets gevraagd waar je met de beste
wil van de wereld niet achter kunt staan. Moet
je dan voor één keertje toegeven? Dan gebeurt
het de volgende keer weer! Zijn visie zal waarschijnlijk nooit meer veranderen. En jouw auto
staat voor de deur met je naam erop, lekkere
reclame!

HOE LANG LEEFT EEN
BOOMWORTEL?
Van bovengrondse delen van een boom
vallen regelmatig bloemen, bladeren of naalden
af en zo nu en dan worden ook twijgen, en zelfs
dikkere takken afgestoten (‘takreiniging’). Een
boom stoot ook met enige regelmaat ondergronds
gedeelten van het wortelstelsel af. Bij een min
of meer exacte beantwoording van deze vraag
zou je dan ook eigenlijk moeten weten om welk
type wortel of welke worteldikte het gaat, anders
blijft het bij gemiddelden. Zo leven de haarwortels van appelbomen gemiddeld ongeveer een

De moraal

week, maar de zogenaamde voedingswortels al

Na wat wikken en wegen besluiten we de handdoek in de ring te gooien.
‘We willen de boom snoeien volgens de afspraken die we met de eigenaar hebben gemaakt en
die vaktechnisch verantwoord zijn, en anders
haken we af en gaan we naar huis.’
‘Dan zoek ik wel een ander, even goeie vrienden.’
Da’s dan duidelijk. Het vakmanschap van een
hovenier ziet er duidelijk anders uit dan dat
van een boomverzorger maar m’n principes
zijn me alles waard! Dan maar geen inkomen
vandaag… en een klant kwijt…

meerdere maanden tot één groeiseizoen. Wat
oudere wortels leven gemiddeld al één tot vier
jaar of langer. Zware (steun)wortels kunnen in
principe even oud als de boom worden. Uiteraard
zijn er per boomsoort grote verschillen en ook
groeiplaatsomstandigheden zoals bodemtemperatuur, -vocht, -zuurgraad en de periode in het jaar
zijn zeer bepalend voor zowel de hoeveelheid als
de categorie wortels die afsterven. In het boom
ecologisch onderzoek spreekt men steeds vaker
over wortel-‘turnover’. Dat is de wortelmassa die
ieder jaar afsterft en, evenals de afgevallen
bovengrondse delen, bijdraagt aan de kringloop
van koolstof en/of voedingselementen.

Moraal van het verhaal: maak vooraf goede
afspraken. Maar belangrijker: sta voor je vak!

Veel literatuur meldt turnover-waarden tussen
10% en 30% per jaar van de totale wortelmassa.
Dat geldt dan voor bossen. Over stadsbomen is
weinig bekend, maar dit zal naar verwachting in
dezelfde orde van grootte liggen.

Soms
zit het tegen…
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