
 

 

Maar hoe nu verder? 

De esdoorn heeft water nodig en haalt die nu uit het vocht in de put, uit de gres-rioleringsbuizen en 
uit mijn border. 

Eerlijk gezegd had ik er geen idee van dat de esdoorn uit de straat hiertoe in staat was. Het is een 
fabel dat wortels niet verder groeien dan de breedte van de kruin. 

 



Wat kan ik doen om de boom aan water en voedingsstoffen te helpen en tevens te zorgen dat hij niet 
mijn gehele tuin inpikt? Zou dit niet eigenlijk een taak voor de gemeente moeten zijn? 

 

Update mei 2012: de gemeente reageerde vorig jaar snel en verving de gres-rioleringsbuizen aan 
gemeentezijde(straat) door kunststof buizen. De werkers troffen geen wortels aan in die gresbuizen. 
De wortels gaan rechtstreeks naar het zwakste punt: daar waar de buis de rioolput ingaat. 

 

Het is afwachten wanneer ze daar weer binnen zijn getrokken en de boel verstoppen. 

 

Ik heb nu zelf wat maatregelen getroffen en hoop dat ze helpen: 

 

– de spar en een conifeer in eigen tuin gerooid. Zij zijn ook dorstig en stonden vlak bij de  esdoorn. 
(zie foto rechtsboven) 

– de vrijkomende grond voorzien van compost en eenjarige nuttige planten, zoals Phacelia. 

– een pergola gemaakt voor klimplanten in deel rechts; ik kijk even aan of de huidige planten het 
redden. 

– eigenlijk ziet mijn tuin er best goed uit, de huidige planten redden het prima samen met die 
esdoorn wortels. 

 

 

Als het weer misgaat, ga ik aan de slag met speciaal antiworteldoek, bijv.: Rootblock:  
http://www.greenmax.eu/nl/rootblock/, waarvan hier een dealer zit: 



http://www.pvmbv.com/boombeschermingsmiddelen.pdf 

 

Want:  http://www.bomenstichtingforum.nl/algemeenforum/index.php?topic=831.0 : 

Het grootste probleem dat veroorzaakt wordt door boomwortels is waarschijnlijk het binnendringen 
en verstoppen van drainage- en rioolbuizen, die aangezien ze warm en vochtig zijn, een waar 
wortelparadijs vormen. En ze kunnen groot zijn: de kampioen onder de wilgenwortels werd door 
RotoRooter Corporation in Utah uit een rioolpijp gehaald en was 41 meter lang. Wortels zullen 
gebruik maken van de condensatie rondom buizen of van lekken  om zich uit te breiden en zullen 
waar ze een barst of een gat vinden geen tijd verliezen om daar dankbaar gebruik van te maken. 
Populier, wilg, paardekastanje en esdoorn zijn over het algemeen erg invasief. 


