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Bomen zijn de dragers van de gemeentelijke groenkwaliteit en de pijlers van 
een groene uitstraling, waar vrijwel elke gemeentelijke bestuurder apetrots  
op is. Daar zullen niet veel mensen het mee oneens zijn. En terecht!  
Welke gemeente pocht er nu niet over ‘groen’? En dat mag; nee: dat moet! 

Bomen in het stedelijke gebied zijn namelijk van het grootste belang voor  
vele zaken, zoals stoffiltering, tegengaan van ‘hotspots’, toegevoegde (OZB-)
waarde, gezondheid, leefbaarheid en ga zo maar door. Niet voor niets zijn 
mensen van oudsher ‘bosrandbewoners’. Kortom: prima!

Maar toch wringt er iets. Het schuurt en knarst en we zien de eerste  
niet-reparabele barsten en scheuren al ontstaan. Waar ik het over heb?  
Nou, bomen zijn ‘duur’. En daar kan nog veel meer op bezuinigd worden,  
zo is een veel-gehoorde uitspraak van gemeentelijke bestuurders, zowel  
wethouders als raadsleden. Maar ik heb het woord ‘duur’ bewust tussen  
aanhalingstekens gezet, want zijn bomen wel echt zo duur?

Een antwoord op bovenstaande vraag wil ik graag illustreren met een  
praktijkvoorbeeld. Laten we boomonderhoud eens afzetten tegen gras- 
onderhoud. Je weet wel: tegen die ‘goedkope’ grasstroken, die in het groei- 

seizoen bijna wekelijks gemaaid worden. Het onderhouden van één vierkante 
meter gras kost ongeveer 20 cent per jaar. Een rekensom leert dat 500  
vierkante meter grasonderhoud dan 100 euro per jaar kost. 

Zet dit eens af tegen het onderhoud van een redelijk volwassen boom, met 
een kroondiameter van circa 12 tot 15 meter en al snel meer dan 500 m2 aan 
totale groenoppervlakte. Jaarlijks wordt aan 500 m2 grasonderhoud circa 100 
euro besteed, terwijl de gemiddelde onderhoudskosten per boom per jaar 
rond de 15 euro liggen; veelal zelfs nog minder. 
U voelt hem waarschijnlijk al aankomen, de crux: bomen líjken misschien duur. 
Maar gooi je alle kosten op een hoop, dan zie je dat er aan bomen, dé dragers 
van het groene beeld, maar beschamend weinig besteed mag en kan worden. 
Ter vergelijking: de bovengenoemde onderhoudskosten vormen ongeveer  
één zevende deel van de kosten die voor grasbeheer worden gemaakt. 

Het bedrijfsleven doet hieraan mee, om geen werk kwijt te raken. Inkoper met 
misplaatste trots blij, wethouder de eerste vier jaar ook, maar gestress op het 
werk met op de langere termijn afbraak van de groenkwaliteit. Ondanks dat 
blijft men beweren dat boomonderhoud duur is.

Nee, dus! Niet boomonderhoud is duur, maar de gevolgen van kortetermijn-
denken, die kosten straks een hoop geld! Ik zeg: wie snapt er dan iets niet? 

Als ik zo’n waardevolle gemeentelijke boom was, trok ik mijn wortels tot  
onder mijn oksels op en vertrok. Terug naar het bos! 
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