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Twee grote platanen, elk zo’n dertig ton van 
gewicht, stonden in de Eikenhof in De Lier 
(gemeente Westland). Vanwege rioolvervanging 
moesten deze weg. Zoontjens: ‘Als het gaat om 
de gemeente Westland, dan heb je het over 
een gebied met veel glastuinbouw en relatief 
weinig groen. Dus men is zuinig op het groen 
dat er is. Daarom wilde de gemeente de bomen 
behouden en ze verplaatsen naar een nieuw-
bouwareaal, waar op dat moment nog gestart 
moest worden met de bouw. Dat terrein lag 
een kilometer of drie verderop. De bomen zijn 
geschoord en stapvoets op een platformwagen 
naar de nieuwe locatie vervoerd.’

Gedetailleerd voorbereiden
‘De verplaatsing van een boom moet je soms al 
een jaar van tevoren voorbereiden. We hebben 
de kluit van de bomen rondgegraven en inge-
pakt met folie. Door deze voorbereiding ont-

staat nieuwe intensieve wortelgroei, waardoor 
de boom na de verplanting eenvoudiger wor-
telt op de nieuwe plek. Hieraan voorafgaand 
hebben we een verplantbaarheidsonderzoek 
uitgevoerd. Hierbij kijk je naar de boom, de 
beworteling, de directe omgeving en eventuele 
ondergrondse beperkingen zoals kabels en 
leidingen. Een onderzoek op de nieuwe plek 
was in dit geval niet nodig; de bomen zijn in 
een weiland geplaatst dat een parkje wordt in 
een nieuwbouwwijk. Dat terrein wordt nu pas 
bouwrijp gemaakt; de bomen staan er inmid-
dels al anderhalf jaar. Om de groeiplaats te opti-
maliseren, is er 40 m3 bomengrond per boom 
aangebracht. Er staan hekken om de bomen 
om ze te beschermen tijdens de bouw. Dat was 
voor mij een absolute voorwaarde.’
Behalve de bomen moet je ook de transport-
route voorbereiden. Zoontjens: ‘De bomen zijn 
rechtopstaand door de wijk vervoerd. De stam 

heeft een diameter van zestig centimeter en 
de bomen hebben een grote en hoge kroon. 
De tocht voerde langs lantaarnpalen, andere 
bomen, palen, verkeersborden en verkeers-
lichten. Daar moet je goed over nadenken. We 
gebruikten een platformwagen, omdat je die 
iets kunt kantelen. Soms kun je dan voorkomen 
dat er een lantaarnpaal platgelegd moet wor-
den. De inventarisatie van de obstakels langs 
de transportroute wordt gedaan door het trans-
portbedrijf. Vervolgens wordt bepaald welk 
bedrijf de aanpassingen uitvoert, want niet 
iedereen mag bijvoorbeeld aan lantaarnpalen 
werken. In De Lier heeft W-Sign uit Naaldwijk 
dit verzorgd.’

De twee grote platanen moesten op dezelfde 
dag verplaatst worden: ‘We hebben een tele-
kraan gebruikt om de bomen te hijsen en 
op een platformwagen te plaatsen, waar ze 
geschoord en vastgezet zijn. Voor de zekerheid 
rijdt er een hoogwerker mee, want we laten 
niets aan het toeval over. In dit geval moesten 
we vanaf de hoogwerker wat takjes van een 
treurwilg verwijderen om de doorgang moge-
lijk te maken. De timing was ook nog een issue, 
want de route liep over een bustraject. We 
reden met de bomen exact tussen twee bus-
diensten in.’

Passie is een woord dat steeds meer te onpas wordt gebruikt, maar bij boomverzorgers kom je 

passie in onvervalste vorm tegen. Zo ook bij Arjan Zoontjens van Zoontjens Boomprojecten uit 

Roosendaal. ‘Het is een prachtig vak.’
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De nieuwe en de oude locatie van de boom. 

De afstand ertussen bedraagt 38 meter.

‘Het is superspecialistisch werk’
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Superspecialistisch werk
Zoontjes vervolgt: ‘Dit zijn gave klussen. In 
De Lier waren we met vier medewerkers van 
Zoontjens Boomprojecten. Bij dit soort projec-
ten komt teamwerk optimaal tot zijn recht, ook 
met de extern ingehuurde bedrijven. Iedere 
partij heeft zijn specialisatie en er zijn natuurlijk 
vooraf diverse overleggen. Als alles dan lukt, 
geeft dat echt een kick. Het is superspecialis-
tisch werk. Inmiddels heb ik hier veel ervaring 
mee en komen dit soort projecten regelmatig 
op mijn pad.’
Het succes van een verplanting zit hem in de 
nazorg, volgens Zoontjens: ‘Onze eigen mede-

werkers houden de bomen drie jaar in de gaten 
en geven ze water met speciale bemesting. 
Deze twee platanen in De Lier staan er inmid-
dels al een tijdje en doen het goed. Het is een 
succesvolle verplanting. Vooraf hebben we 
de kruin wel iets gesnoeid, maar minimaal. 
We hebben de kroon zo vol en hoog mogelijk 
gehouden. Het zal straks een prachtig beeld 
geven, die grote bomen in de nieuwbouwwijk!’

38 meter verplaatst
In dezelfde gemeente stond nog een plataan, 
van ongeveer tachtig jaar oud. Deze stond op 
een schoolplein, maar de school werd afgebro-
ken en de boom moest slechts 38 meter ver-
plaatst worden. ‘Ik schat dat de boom tachtig 
jaar oud is’, vertelt Zoontjens. ‘Ik weet wel dat 
hij 45 ton woog; het was een heel zware boom 
met een kluit van 5 bij 5 meter. Deze boom 
hebben we in december 2019 verplant. Ook bij 
deze boom begonnen we een jaar van tevoren 
met de voorbereiding. Doordat het een zware 
boom was, was de kluit vanzelfsprekend ook 
groter. Nu, na een half jaar, zie je dat de boom 
het goed doet. Door de hele kroon zit blad; de 
bladbezetting is hooguit wat dunner dan bij 
soortgelijke bomen. Ook deze boom kreeg 40 
kuub bomengrond en wordt regelmatig gecon-
troleerd en verzorgd. Het ontbreekt hem aan 
niets. Je ziet, het is vaak mogelijk een boom te 
behouden.’

25 jaar in het vak
Boomverzorger is een specialisatie. Zoontjens 
zit dit jaar 25 jaar in het vak. ‘Noem mij geen 
hovenier; dat is een andere specialisatie. Ons 

bedrijf voert projecten uit die allemaal in het 
teken staan van bomen. Jaarlijks verplanten we 
tientallen bomen. Ik zie niet direct een toename 
van het aantal verplantingen, maar wel is er 
meer besef en maatschappelijke druk. Daardoor 
wordt er meer nagedacht over de vraag of een 
boom behouden kan worden. Of dat gaat lei-
den tot meer verplantingen, dat zullen we zien. 
Ik werk er in ieder geval graag aan mee!’

Bomenmakelaar
Vanuit passie – daar is het woord weer – en 
betrokkenheid heeft Zoontjens het initi
atief genomen tot de oprichting van de 
Bomenmakelaar. Elders in dit blad leest u hier 
meer over. Zijn motivatie: ‘Je moet bomen niet 
zomaar kappen als het niet nodig is. We moe-
ten de wereld goed achterlaten voor de gene-
raties na ons.’
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