
78 6 - 2016

Heeft u zich al ingeschreven voor de Boom Innovatie Dag op 13 oktober 
bij Boomkwekerij Udenhout? Wij hebben wel een aardige trekker. Zoals u 
weet, is het thema van de dag ‘Plant eens een andere boom.’ Omdat wij dit 
thema graag handen en voeten wilden geven, hebben wij met boomkwekerij 
Batouwe bijna 200 verschillende soorten bomen geselecteerd waarvan wij het 
idee hebben dat zij wellicht wat vaker aangeplant zouden kunnen worden. 
Iedere bezoeker mag uit dit dendrologische pretpakket zijn keuze maken 
en als onze interne logistiek een beetje meewerkt, staat uw eigen boompje 
kant-en-klaar gelabeld op u te wachten. U moet wel een beetje snel zijn. Van 
ieder van de 200 soorten hebben wij maar twee exemplaren en ook hier geldt 
helaas: op=op. 

U bent hier bij mij op de pagina beland. Dat betekent dat u de andere 80 
minus één pagina’s al hebt doorgeworsteld. Wat is u daarbij het meest opge-
vallen? Ik doe de rest van de artikelen tekort, maar voor mij is dat het artikel 
over beschadigingen aan bomen in Friesland. ‘Klokkenluider’ Kerkstra wordt in 
het gemelde artikel door de betreffende ambtenaar toch een beetje behan-
deld als een halve dorpsgek. Dat lijkt me niet slim en niet terecht. Stelt u zich 

het volgende eens voor: een gedachte-experiment. Het belangrijkste meubilair 
in uw woning wordt dagelijks bekrast en beschadigd door het door u inge-
huurde schoonmaakbedrijf. Zou u dat pikken? Nee, natuurlijk niet. ‘Prima als jij 
wilt stofzuigen of boenen in mijn woonkamer, maar dan heb je zelf te zorgen 
voor de machines of de mensen die dat zonder schade voor mekaar krijgen.’ 
Bij bomen geldt dat klaarblijkelijk niet. Het is toch ronduit bezopen dat we dat 
normaal vinden! En dat we dan de klepelmaaier de schuld geven, in plaats van 
de man of vrouw die deze maaier bestuurt of de weg op stuurt. 

Iedereen mag het belangrijkste ingrediënt van de openbare ruimte, de bomen, 
dus probleemloos beschadigen, en wij kunnen niet meer verzinnen dan een 
enigszins betuttelend verhaal richting de burgers die zich daar terecht zorgen 
over maken. De titel van het artikel is ‘Incident of hot item’. Het probleem is dat 
het geen incident is én geen hot item. Ik woon zelf ook in het buitengebied en 
ook daar is dit schering en inslag, maar niemand maakt zich er klaarblijkelijk 
over druk over. Dit mag helaas gewoon.
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