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Een combinatie van
factoren. De Groene Loper
heeft flink te lijden onder
de extreme droogte. Met
name de eiken op het
Europaplein dreigen en
masse het loodje te leggen.

Met name de Verdragsbomen op het Europaplein hebben te lijden onder de droogte. FOTO ROB OOSTWEGEL

Droogte tast Groene Loper aan
MAASTRICHT

DOOR RONALD COLÉE

D

e
aanhoudende
droogte
begint
haar tol te eisen bij
de eerste aanplant
van de Groene Loper. Bij station MaastrichtNoord, tussen Wielerbaan en
kasteel Geusselt en bij het Europaplein is bijna geen blad aan de

bomen te bekennen. Circa veertig
exemplaren, hoofdzakelijk eiken
en beuken, van de tot nu toe vijfhonderd geplante bomen zijn er
zeer slecht aan toe. Het grootste
slagveld is aangericht onder de
Verdragsbomen op het Europaplein.
Volgens groenaannemer Bert van
der Linden van Avenue2 komt dat
door de late aanplant, tijdens
Boomplantdag op 22 maart, en de

aanhoudende droogte. „De grond
is te droog, het water boven op het
blad verdampt te snel én de bodemstructuur is nog niet optimaal.
Als je eiken vóór 1 januari plant,
hebben ze een veel grotere kans op
overleving. Nu moest twee weken
voor Boomplantdag het grondwerk nog versneld worden uitgevoerd en viel tot overmaat van
ramp in de maanden daarna nauwelijks een spat regen. Eigenlijk

zou je deze bomen nu drie keer per
dag water moeten geven, maar dan
verzuip je ze. En de meest wenselijke optie, van bovenaf besproeien, is
niet haalbaar omdat je dan telkens
wegen moet afzetten.”
Er is echter nog hoop, zegt Van der
Linden. „Na de langste dag, ook wel
Sint Janslot genoemd, krijgen eiken vaak een tweede groeistuip.
Het is nog even afwachten of dat
gebeurt.”

Volgens de groenspecialist is
5 procent uitval van bomen normaal. „De droogte is echter nog
niet voorbij, waardoor het ook
zomaar zestig of zeventig bomen kunnen worden die het
loodje leggen. Half september
maken we een inventarisatie
welke bomen niet aan de eisen
van de opdrachtgever voldoen
en vervangen moeten worden.”

