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Een paar maanden geleden liep ik tegen onderzoeksresultaten van de 
universiteit van Heidelberg aan. De vraag: hoe kun je met een drone bomen 
onderzoeken? Een bijzondere wereld ging voor ons open: de wereld van de 
drones. We hadden er als redactie nooit zo over nagedacht, maar het ver-
baasde ons dat er in Nederland zo weinig ervaring was met boomonderzoek 

met drones. Nu is dat wel een beetje te snappen. De bomen die onderzocht 
worden, staan meestal niet in een groot en rustig bos, maar in een drukke 
stedelijke omgeving. Daar is de inzet van drones niet zonder risico’s en soms 
zelfs ronduit verboden. Maar toch, de inzet van drones is zeer veelbelovend. 

Als je de filmpjes op internet ziet (ga naar www.boomzorg.nl en zoek op 
flyability), zie je al snel wat de huidige stand van de techniek is: een drone die 
als het ware is ingepakt in een grote voetbal van gaas, zodat takken en takjes 
niet in de propellers verstrikt kunnen raken. 

Even explosief is een artikel in deze Boomzorg waarin Cobra Boomadviseurs 
de hoofdrol speelt. Cobra fungeerde als taxateur voor een gemeente die 
werd getroffen door graafschade aan bomen. Het resultaat was, naast een 
opeenvolging van rechtszaken, uiteindelijk de uitspraak dat het beroemde 
NVTB Rekenmodel min of meer op losse schroeven komt te staan. Dat is 
slecht nieuws voor de stedelijke bomen in Nederland. NVTB-voorzitter Ceciel 
van Iperen probeert de schade aan het Rekenmodel in het artikel nog een 
beetje te bagatelliseren, maar je kunt niet anders dan concluderen dat dit een 
dramatische uitspraak is, waardoor stedelijke veterane bomen toch redelijk 
straffeloos kunnen worden beschadigd. Dit artikel wordt hoogstwaarschijnlijk 
vervolgd, al was het alleen maar omdat het bestaansrecht van het NVTB hier in 
belangrijke mate van afhangt. 

Het derde belangrijke onderdeel van deze Boomzorg betreft snipperen. 
Onze bomen worden steeds vaker ingezet in de circulaire economie. Dat is een 
mooi woord voor omzagen, versnipperen en in de kachel stoppen. Verdiep je 
je in deze tak van sport, dan gaat er een wereld voor je open. 

Met vriendelijk groet,

Hein van Iersel (hein@nwst.nl) 
Hoofdredacteur
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