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Een keihard verhaal in deze uitgave van Boomzorg: Herman Wevers van het 
bedrijf Alles Over Groenbeheer toont aan dat aannemers massaal de kluit  
belazeren. Op een totaal van ongeveer honderd projecten waarvan Wevers 
cum suis de gegevens van Tendernet hebben gehaald, constateert dit advies-
bureau dat er ruim vier ton aan keiharde munten minder wordt uitgegeven 
aan de inkoop van groeimedia dan in die bestekken staat voorgeschreven. 
Natuurlijk heeft Wevers de facturen die de aannemers aan hun opdracht-
gevers hebben gestuurd niet ingezien, maar hij gaat ervan uit – wat mij 
betreft terecht – dat de opdrachtgevers geen korting hebben gekregen voor 
het te weinig toegepaste substraat. Wevers gebruikt in het verslag van zijn 
onderzoek geheel toepasselijk het woord ‘graaicultuur’, maar de juiste term is 

natuurlijk de kluit belazeren, wat weer hetzelfde is als diefstal. Het is terecht 
dat substraatleveranciers hebben meegewerkt om deze misstand boven water, 
of moeten we zeggen: boven aarde te krijgen. Dit is een misstand waar op 
termijn de hele sector last van krijgt en waar ook de bedrijven die het gewoon 
goed proberen te doen de dupe van worden. Het zal je maar gebeuren dat je 

in een aanbesteding op een paar duizend of honderd euro na de boot mist, 
en dat je er dan achter komt dat jouw opponent die met de opdracht aan de 
haal is gegaan zijn opdracht positief kan afsluiten door ‘slim in te kopen’. Dat 
verplicht jou bijna om de volgende keer hetzelfde te doen. 

Tegelijk beseft iedereen dat dit geen nieuw verschijnsel is. In het vorige num-
mer van het zusterblad Stad + Groen publiceerden wij een interview met een 
projectmanager van vasteplantenkweker Griffioen. Ook hij constateerde het-
zelfde verschijnsel bij projecten die hij in onderaanneming liet uitvoeren door 
groene aannemers – hoewel het daarbij om veel goedkopere substraten ging.

De beste remedie voor dit verschijnsel is een betere controle op werken. Als 
boombeheerder wil je dat jouw projecten over 30, 40 of 50 jaar nog steeds 
bestand zijn tegen het stedelijke klimaat van de toekomst. Want – en daarmee 
maak ik een bruggetje naar het tweede belangrijke thema van deze uitgave 
van Boomzorg – een goede dimensionering van de hoeveelheid groeimedium 
is altijd al belangrijk geweest, maar wordt met het veranderende klimaat 
steeds belangrijker. In deze uitgave vindt u drie uitgebreide artikelen van 
Engelse en Duitse specialisten op dit gebied. En denk eraan dat u zich opgeeft 
op de website Climatetrees.eu voor dit seminar. U leert er welke bomen u 
moet selecteren met het oog op het veranderend klimaat.
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