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De bezuinigingen komen eraan en hoewel op veel fronten de bezuinigingen 

ontzettend meevallen zullen er ook momenten zijn dat blijkt dat er gewoon 

simpelweg geen geld meer is. Tot die conclusie kwam de gemeente Lochem 

voor het onderhoud van zijn bomen in het buitengebied en wethouder De 

la Court maakt in deze uitgave van Boomzorg voor ons een eenvoudige 

rekensom: “Wij hebben in het buitengebied 50.000 laanbomen, meest 

eiken. Die kosten aan onderhoud de gemeente een tientje per boom per 

jaar. Globaal dus een half miljoen euro per jaar. Maar dat geld is er niet en 

de gemeenteraad wil dat –ondanks herhaalde verzoeken- niet beschikbaar 

stellen. Wat moet ik dan?” 

 

Wethouder De la Court geeft in deze uitgave van Boomzorg een 

haarscherpe analyse van het problemen die hij heeft met zijn buitengebied: 

wel bomen, maar geen budget. En bijkomende probleem is dat hij –

oneerbiedig gezegd- de burger van het lijf moet houden. Want ook al 

stelt die burger bij monde van een democratisch gekozen gemeenteraad 

geen onderhoudsbudget beschikbaar, dat betekent niet dat hij of zij via 

een actiegroep geen actie probeert af te dwingen bij de gemeente. Als 

bestuurder of boombeheerder heb je dan een probleem. De natuurlijke 

sympathie gaat in een publieke discussie altijd naar een actiegroep, die 

opkomt voor de bomen in het openbaar groen. Jammer genoeg stellen 

actiegroepen zich daarbij zich vaak alleen maar conserverend op en hebben 

zij weinig oog voor de veranderende politieke, bestuurlijke en financiële 

omstandigheden, waarin het onderhoud en beheer van bomen plaatsvindt. 

De rol van de Bomenstichting bij de teloorgang van de Anne Frank boom 

is wat dat betreft een aardige illustratie. Ook daar werd zonder al te veel 

realiteitszin en tegen beter weten in gesteld dat alles moest blijven zoals 

het was. Ook in Lochem lijkt de reactie van de lokale Bomenstichting puur 

conservatief. Hun insteek is vrij vertaald: “Elke boom kun je maar één keer 

kappen en iedere boom die je kapt is er één te veel.” Als dat de insteek is, 

kom je er niet, want dat zet je het landschap op slot en ben je alleen maar 

bezig om de huidige situatie te behouden en te verdedigen. 

De la Court geeft in zijn analyse terecht aan dat het landschap nooit ‘op 

slot’ heeft gezeten en dat het altijd onderdeel is geweest van één groot 

economisch systeem, waarbij het primaire doel van het groen in het 

buitengebied houtopbrengst was. Feitelijk ligt die periode nog maar net 

achter ons. Alle populieren die dertig jaar geleden langs onze wegen zijn 

geplant zijn nog met dit doel geplant. 
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