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Hoe een tegenstander een gewaardeerde samenwerkingspartner werd

Een win-win-winsituatie
Grondroerders en boombeheerders, die combinatie pakt niet altijd goed uit. Jaren geleden werd Joost Verhagen, boomtaxateur en directeur van Cobra 

adviseurs, ingeschakeld voor de taxatie van graafschade aan honderden bomen. In het verleden heeft het aanleggen van glasvezelnetwerken nogal 

eens tot ernstige boomschade geleid. Tegenwoordig werkt Cobra zij aan zij met grondroerders, met een positief resultaat op meerdere fronten. 
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3 min. leestijd ACHTERGROND

Joost Vergahen Pieter Migchels

Omvallende bomen door instabiliteit, verminderde 
toekomstverwachting, conditionele problemen, 
vroegtijdige vervanging, de schade aan bomen bij 
het ongefundeerd graven kan flink oplopen. Een 
aantal jaren geleden leidde dit tot een rechtszaak 
met een schadeclaim van 1,4 miljoen euro. De 
claim werd door de rechter gegrond verklaard.

Glasvezel buitenaf, een van de grootste netwerkbe-
heerders van Nederland, stuurt vele grondroerders 
op pad voor de aanleg van glasvezelnetwerken. 
Enige tijd geleden kwamen zij in contact met 
Cobra om samen eens ‘aan de voorkant’ van de 
projecten te gaan zitten. Ze willen zich profileren 
als ‘groene verglazer’. ‘Dat vond ik een strak plan’, 
vertelt Verhagen. ‘We hebben in enkele pilots met 
elkaar afgestemd wat er precies gebeurt tijdens 
de aanleg van zo’n traject en op welk gebied onze 
kennis hen kan helpen.’

Bomen in kaart
Verhagen: ‘Wij brengen allereerst alle bomen langs 
het graaftracé in kaart. Op basis van kenmerken 
zoals boomsoort, stampositie, kroon, grondwater 
en bodemsamenstelling maken we een kluitmo-
dulering. De zonering die we meegeven, heeft een 
rode, oranje en groene zone. De kleuren spreken 

voor zich. Rood betekent: absoluut niet graven. 
Door het oranje deel mag je graven wanneer er 
onderzoek is gedaan en wij bevestigen dat je daar 
kunt graven. In het groene deel mag gegraven 
worden. Zij kunnen met deze informatie dus vanaf 
de computer bepalen waar welke aanlegtechnie-
ken gebruikt moeten worden.’ 

‘Binnen een gemeente gaat het al snel om honder-
den kilometers. Wij brengen de bomen in beeld 
en daarmee kan de grondroerder nu precies ont-
werpen hoe hij zo goed mogelijk langs de bomen 
kan werken zonder deze te beschadigen. Soms 
is dat graven, snijden of frezen, maar het kunnen 
ook boomboringen diep onder de kluit door zijn. 
Als deze kennis voorafgaand aan de uitvoering 
beschikbaar is, scheelt dat geld en heel veel gedoe 
tijdens de uitvoering. Dat is win-win-win. Voor 
boombeherend Nederland, voor de grondroerder 
én voor de bomen.’

Pieter Migchels is projectmanager bij Glasvezel 
buitenaf en beaamt dit: ‘Wij leggen veel glasvezel-
netwerken aan in het buitengebied, waar je veel 
bomen aantreft. Glasvezel buitenaf werkt samen 
met aannemers die de route bepalen. Voor de 
Kromme Rijnstreek hebben we een pilot gedraaid 
met Cobra. Samen met de aannemer kunnen we zo 
de tracékeuze efficiënt bepalen en gaan we tege-
lijkertijd zorgvuldig om met bomen. We kunnen 
op voorhand beter bepalen of we kunnen graven 
of boomboringen moeten uitvoeren.’ Verhagen 
vult aan: ‘Zij worden niet meer in het veld gecon-
fronteerd met onverwachte situaties. Glasvezel 
buitenaf ziet dat er veel onnodig kapot gaat; daar 
willen zij iets aan doen. Ze willen de ‘groene vergla-
zer’ worden en hebben ons ingeschakeld om hen 
te helpen met het organiseren van zo’n traject. Wij 
volgen en coachen hun aannemer en helpen om 

het glasvezelnetwerk zo zorgvuldig mogelijk aan 
te leggen.’

Toolboxmeeting
‘Wij hebben ervaren dat het vergunningentraject 
veel sneller verloopt als bij de aanvraag een advies-
rapport van een boomexpert wordt gevoegd’, ver-
telt Migchels. ‘Doordat we bijtijds kunnen bepalen 
of we boomboringen of graafwerk moeten inzet-
ten, hebben we uiteindelijk een optimaal tracé met 
weinig tot geen onverwachte tegenvallers.’

Verhagen vult aan: ‘Voorafgaand aan het graafwerk 
geven we in een toolboxmeeting de graafploeg 
achtergronden mee over schade aan bomen en 
de gevolgen voor de veiligheid en toekomstver-
wachting. Als ze zich daarvan bewust zijn, gaan 
ze veel zorgvuldiger om met de bomen en komen 
ze bij twijfel actief met vragen. Zo helpen we de 
grondroerder om op een heel bewuste manier een 
netwerk aan te leggen bij bomen.’ 

Werken met je aartsvijand
Verhagen: ‘Het is een waanzinnig spannende vak-
wereld, die grondroerderswereld. Daar gaat het 
écht om meters maken; elke minuut vertraging in 
het veld kost meteen veel geld. Daarom wordt er 
vaak gewoon doorgegraven, met alle gevolgen 
van dien. Dat wij deze “aartsvijand” toch zo kunnen 
bedienen dat zij blij zijn met onze inzet, dat de 
boombeheerder blij is met onze tussenkomt, dat 
we ons zo mogen inzetten voor het behoud van 
onze bomen… dat is werkelijk fantastisch!’

‘Eerst zaten we tegenover elkaar in de rechtbank, 
nu zitten we naast elkaar aan het bureau. Samen 
met hen kunnen we al in een zeer vroeg stadium 
aangeven waar er moet worden gegraven en waar 
geboord. Dat moet ook, want als je in het veld 
staat en dan nog keuzes moet maken, dan ben je 
te laat. Deze samenwerking is zó ontzettend gaaf 
met zulke geweldige resultaten! Het is met recht 
een win-win-win.’
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