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Deze uitgave van Boomzorg is grotendeels gewijd aan de onhebbelijk-
heid van bomen om overal hun vingers, of eigenlijk wortels in te steken. 
Met hun lust for life zijn boomwortels in staat om zo’n beetje alles te 
mollen. Voor groenbeheerders en wegenbouwers, maar ook voor fietsers 
en wandelaars is dat weleens lastig, maar persoonlijk heb ik alleen maar 
bewondering voor de levenskracht van bomen. Het grootste geluk heeft 
een boom natuurlijk als hij op die ondergrondse zoektocht een riool 
tegenkomt. Een riool is feitelijk niets anders dan een rijk gedekte tafel 
met 24 uur per dag een toevloed van vers voedsel in de vorm van men-
selijke uitwerpselen en verder water, lucht en warmte. Logisch dat riool-
beheerders als de dood zijn voor het kleinste gaatje in hun rioolstelsel. 
Als een boom eenmaal een gaatje heeft gevonden, vindt in het binnenste 
van dat riool een ware explosie van wortelgroei plaats.

Ergens in deze uitgave van Boomzorg wordt geconcludeerd dat je het 
bovenstaande kunt voorkomen door het inrichten van goede groei-
plaatsen. Terecht, maar tegelijk ook weer makkelijk. Een riool zal altijd 
lekkerder en aantrekkelijker blijven dan de beste en mooist ingerichte 
groeiplaats. Bomen zijn natuurlijk vooral opportunisten, die net als 

mensen eerder kiezen voor een rijk gedekte tafel dan voor een schraal 
dieet. Daarbij geldt ook nog dat het in onze steden en dorpen feitelijk 
onmogelijk is om bomen en riolen honderd procent uit elkaars buurt te 
houden. Misschien kan dat met veel kunst- en vliegwerk in nieuw aan te 
leggen wijken, maar in oude dorps- en stadskernen, waar de behoefte 
aan bomen het grootst is, is dat echt een utopie.
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