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‘Gaat het goed?’ vragen Nederlanders bijna als vanzelf als ze iemand tegen-
komen. Het antwoord is vaak automatisch: ‘Hartstikke goed.’ Misschien 
moeten we die vraag in de toekomst vervangen door: ‘Gaat het groen? Hoe 
gaat het met het groen in jouw leefomgeving?’ Ook hier zal het antwoord bijna 
automatisch zijn: ‘Het gaat hartstikke groen.’  Maar objectief gesproken gaat 
het natuurlijk helemaal niet zo goed. Een paar weken geleden werd er een 
onderzoek gepresenteerd waaruit bleek dat in de afgelopen tientallen jaren 
72 procent van onze insecten is verdwenen. Een echte verklaring hiervoor is 
niet bekend, maar een van de oorzaken is dat onze landbouw en daarmee de 
inrichting van het platteland steeds grootschaliger en dus monotoner wordt. 
Een onderzoek dat minder in het nieuws kwam, laat zien dat de biodiversiteit 
de afgelopen eeuw in Europa sterker is afgenomen dan waar ook ter wereld, 
en in Nederland sterker dan waar ook in Europa. 

Het is pijnlijk dat een land dat terecht trots is op de inrichting van de openbare 
ruimte toch zo slecht scoort als het gaat om biodiversiteit. Voor groenbeheer-
ders van de stedelijke openbare ruimte ligt hier een extra taak. Veel dier- en 
plantensoorten komen nu al veelvuldiger voor in de stad dan op het 
platteland. De omgekeerde wereld, natuurlijk, maar het is helaas wel zo. We 

weten al langer dat de bijen die boven op de Parijse Opera in hun korf zitten, 
veel meer honing produceren dan hun zusjes die op het platteland wonen. 
Wat de oplossingen zijn voor dit probleem, daar gaan wij als lezers van 
Boomzorg niet over, maar één oplossing is dat we er weer een rotzooitje van 
moeten maken. Ophouden met dat aangeharkte platteland, terug naar de 
rommeligheid van een kleinschalig landschap. In de stad geldt eigenlijk 
hetzelfde. We moeten er weer een rotzooitje van maken: kleine plekjes in de 
stad inrichten, of misschien wel niet inrichten, waar de natuur zijn gang kan 
gaan. Insecten, flora en fauna hebben vaak verrassend weinig ruimte nodig. 

Als boombeheerder heb je wat dat betreft echt een nieuwe taak erbij. Snoeien 
is belangrijk, aanplant is belangrijk, maar bijdragen aan de stedelijke natuur 
en dus aan de biodiversiteit is een nieuwe taak waar we allemaal beter van 
worden.
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