
Waarom staan die 
paaltjes daar?
Vanaf het houten bruggetje over 
de Ritsema Boskade zijn ze goed 
te zien: 17 houten paaltjes die 50 
cm boven de grond staan, in het 
gras in een halve cirkel rond een 
schitterende oude es. Wat doen 
die daar, kan je je afvragen? We 
vroegen het de medewerker van 
de gemeentelijke plantsoenen-
dienst die de paaltjes in de grond 
aan het slaan was. “Mogen wan-
delaars daar niet op het gras lo-

pen? Of is het zodat er geen !et-
sen neergezet kunnen worden?” 
“Niets van dat alles. Dan zouden 
we er wel een metalen draad over 
aangebracht hebben, toch?” Een 
raadsel dus? Niet echt, want de 
verklaring voor die nieuwe paal-
tjes is even eenvoudig als curieus. 
De enorme boom die daar al de-
cennia mooi staat te wezen heeft 
in de zomer last van de zon. De 
bast maar ook de wortels zijn ex-
tra gevoelig voor te veel warmte 
door zonneschijn. Nu wil het ge-
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val dat regelmatig het gras daar 
gemaaid wordt, ook net onder de 
boom, bovenop de wortels. Om 
de door de gemeente ingehuur-
de man op de motormaaier eraan 
te herinneren dat hij rondom de 
boom het gras niet moet maai-
en maar juist lekker lang moet la-
ten groeien, ter bescherming van 
de wortels, zijn die paaltjes neer-
gezet; de maaimachine kan nu 
helemaal niet meer in de buurt 
van die boom komen. Ook op an-
dere plekken in het dorp zijn in-
middels dit soort paaltjes aange-
bracht; ook daar staan ze er om 
het gras aldaar hoger te laten 
groeien, waardoor het beter in 
staat is de kwetsbare wortels van 
de bomen tegen te grote warm-
te te beschermen. Wat kan na-
tuurbescherming toch eenvou-
dig zijn!
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