
Dat is de titel van een presentatie van Ceciel van Iperen, verbonden aan de 

CROW, tijdens de InfraTech van 2013. Toen ik een reactie op een forum 

aan het formuleren was, moest ik hieraan denken. Als groener snap ik wel 

hoe Ceciel op deze titel kwam. Toch vind ik dat er iets raars in zit. Zo van: 

veel mensen vinden bomen obstakels, maar het hoeft niet. Als we bomen 

zo veel mogelijk aanpassen, dan zijn bomen geen obstakels meer, maar 

misschien wel leuke nuttige voorwerpen. Een beetje raar, toch? Met net een 

cursus omdenken achter de rug dacht ik: dit moet toch om te denken zijn?

Een voorbeeld. In een bouwproject hadden bewoners afgedwongen dat er 

geen bomen gekapt mochten worden. De woningen moesten tussen de 

bomen geplaatst worden. Op papier zag dat er prachtig uit. De ontwerper 

had achter zijn pc echt zijn best gedaan om woningen, wegen en andere 

infra zo goed mogelijk tussen de bomen te projecten. Het centrum van 

de stam was als puntelement op coördinaat ingemeten. Het lukte de 

ontwerper om veel bomen in te passen. Prachtig, zou je zeggen.

Toen gingen we bouwen. En wat heb je voor bouwen nodig? Inderdaad, 

een hijskraan. Een kind kan het bedenken. En waar moest de hijskraan 

staan? Toch maar een kapvergunninkje aangevraagd. Gelukkig hebben we 

een boom die midden in de weg stond (of ging die weg nou midden door 

de boom?) laten staan. Tja, we moesten de poot even stijf houden. Toen 

het plan gereed was en de mensen, met een paar bomen minder, eindelijk 

in hun woning woonden, was iedereen tevreden. Alleen de beheerders 

niet. (Die beheerders ook altijd…) Zij zijn nog jarenlang aan het steggelen 

geweest met nieuwe bewoners. Want bomen die op een halve meter van je 

zuurverdiende Rabopaleisje staan, zijn toch wel heel grote obstakels. Jaren 

later, tijdens een overleg met de politie, vroeg een politieman mij: ‘Welke 

gek heeft er nou een boom in het midden van de weg geplaatst?’ Toen ik 

zei dat de boom er eerder was dan de weg, zei hij: ‘Dan had je toch een 

kapvergunning kunnen aanvragen.’ Toen besloot ik maar met: ‘Je hebt 

helemaal gelijk’, en ik kneep mijn ogen vriendelijk toe. Althans zo leek het. 

De boom staat er overigens nog en is alive en kicking. Als ik langs de boom 

fiets, geef ik een goedkeurend tikje tegen de bast. ‘Obstakel? Doei! Laat 

die hermandad liever boeven gaan vangen.’

Nu nog even hardop omdenken. Als iedereen doet waar hij of zij voor 

betaald wordt, daarbij goed nadenkt, de juiste mensen om zich heen heeft 

en goed communiceert, dan is een boom toch nooit een obstakel? Het ligt 

dus niet aan de bomen, maar aan de mensen. Misschien zijn de mensen die 

niet doen waarvoor zij betaald worden, wel een obstakel. Verrek, nou snap 

ik wat Ceciel bedoelt. Een boom hoeft helemaal geen obstakel te zijn…
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