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“Rioolbuizen met schades zijn voor de bomen in principe een directe
uitnodiging om hun wortels in de buizen te laten groeien.”
Jaap Bresser, projectmanager bij IKT Nederland

Wortelgroei aanpakken: een
eeuwige uitdaging
We worden er niet blij van als boomwortels
in (riool)buizen groeien of als er schade
ontstaat aan kabels en leidingen door wortelgroei. Bomen lijken het bovendien juist
heerlijk te vinden om hun wortels met kabels
en leidingen te verbinden. “We nodigen de
boomwortels er eigenlijk onbewust toe uit
om zich te verstrengelen met het ondergrondse netwerk”, meent Jaap Bresser, projectmanager bij IKT Nederland.
Waarom lijken de wortels juist op deze plaatsen
zo graag te groeien? “Om deze vraag te kunnen
beantwoorden, zoomen we in op wat boomwortels
nodig hebben om in hun volle potentie te kunnen
groeien en hun functionaliteit te kunnen waarborgen”, zegt Jaap Bresser. “Wij onderzoeken, samen
met andere partners (waaronder de leerstoelgroep
voor biodiversiteit en plantevolutie van de RuhrUniversität Bochum), al jaren waarom boomwortels
in afwaterleidingen en riolen groeien.”
Wortels hebben drie dingen nodig om zich in hun
element te voelen: voeding, water en een goed
beluchte bodem. “Daarnaast groeien wortels ook
in buizen, waar ze veel ruimte en lucht krijgen.
Het is een misvatting dat wortels op zoek zijn
naar het water in de rioolbuizen. Wortels houden
niet van rioolwater, maar zijn voortdurend op zoek
naar lucht en ruimte om te groeien. Bomen die
goed verzorgd worden met water, lucht en voedingsstoffen, kunnen met een kleinere ruimte voor
de wortels uit de voeten en veroorzaken daarom
zelden schades.”
Wortels verankeren zich aan objecten in de bodem.
(Bron: Michael Honds, Baumwurzeln.de)

schades, zoals scheurvorming, zijn voor de bomen
in principe een directe uitnodiging om hun wortels in de buizen te laten groeien. Wanneer een
renovatie of nieuwbouw wordt uitgevoerd met een
open sleuf, is het verstandig om gebruik te maken
van de kansen om met speciale maatregelen de
leidingen te beschermen tegen de wortels en om
bomen genoeg ruimte te geven om hun wortels te
laten groeien.”

Krapte in de bodem
De ondergrondse ruimte wordt gedeeld door onder
meer riool-, gas- en waterleidingen en kabels voor
stroom en communicatie. Ook bomen en ander
stadsgroen hebben ruimte in de bodem nodig voor
een gezonde wortel- en plantengroei. “Het komt
veelvuldig voor dat bijvoorbeeld een rioolbuis precies in de ruimte ligt die ook door een boomwortel
wordt gebruikt. De rioolbuis kan dan zo verworteld
raken, dat het uiteindelijk tot een verstopping kan
leiden. Ook beproefde intacte leidingen zijn helaas
vaak niet beschermd tegen wortelingroei”, aldus
Jaap Bresser.
Onderzoekers bij IKT hebben aangetoond dat de
worteluiteinden zo´n enorme druk kunnen opbouwen, dat de rubberen ringen van de buisverbindin-

Wortels groeien graag in de buurt van leidingen.
(Bron: Prof. Dr. Thomas Stützel, Ruhr-Universität
Bochum)

gen niet genoeg weerstand kunnen bieden tegen
de groeikracht van wortels.
“Wortels groeien het best in een poriënrijke, losse
bodemstructuur. In een stedelijke omgeving zijn
de omstandigheden voor een probleemloze groei
van wortels niet altijd optimaal. In een omgeving
met een verhard oppervlak en een sterk verdichte
bodem kan het regenwater niet gemakkelijk de
wortels bereiken en zullen wortels daarnaast altijd
op zoek zijn naar lucht en ruimte. Die ruimte wordt
door de wortels juist gevonden dicht bij kabels en
leidingen, omdat de grond daar veelal niet goed
verdicht is. Waar mogelijk, zal een wortel ervoor
kiezen om bij een sterk verdichte bodem de weg
van de minste weerstand (naar lucht) te kiezen:
dat betekent de buis in groeien. Daarnaast worden kabels, leidingen en andere objecten in de
bodem door de wortels gebruikt om zich aan te
verankeren.”
Speciale maatregelen
Uit onderzoek van IKT is gebleken dat wortels een
enorme druk kunnen uitoefenen (tot 12 bar) en
daarmee door buisverbindingen de buis in kunnen
groeien. Een bijkomend probleem is dat het gemiddelde rioolstelsel steeds ouder wordt en schades
kan gaan vertonen. “Gemiddeld is 66 procent van
alle riolen ouder dan 25 jaar en ook andere buizen
worden gebrekkiger met de jaren. Rioolbuizen met

Wortelgroei laat zich sturen
Het ligt voor de hand om de afdichtingen van buizen beter bestand te maken tegen wortelingroei.
“Hoe dicht deze verbindingen dan zijn, hangt ook af
van de kwaliteit van de inbouw. Als er na verloop
van tijd (op andere plekken) schades optreden, zullen de wortels alsnog de buis ingaan.”
Een andere benadering is om de volledige sleuf
zo onaantrekkelijk mogelijk voor wortelgroei te
maken. “Hiervoor kan bijvoorbeeld de sleuf rondom
de buis worden gevuld met porie-arme grondsoorten. Wanneer er tegelijkertijd langs de sleuven
gebruik wordt gemaakt van porierijke grondsoorten,
dan kunnen de wortels daar groeien en zullen de
leidingen beschermd blijven tegen wortelingroei.
Actieve beschermmaatregelen
Er zijn diverse beschermmaatregelen die door
vakmensen in actieve en passieve maatregelen
onderverdeeld worden. “Het toepassen van actieve
beschermmaatregelen wordt vooral gedaan bij het
planten van nieuwe bomen in de buurt van onderHet aanbrengen van ‘vloeibare’ bodem rondom de
buis om wortelgroei tegen te gaan. (Bron: Michael
Honds, Baumwurzeln.de)

grondse leidingen. Voorbeelden hiervan zijn groeiplaatsen, plantstroken of -vakken, wortelbunkers
of -boxen, bodemsubstraten, bodembeluchting
en scheidingselementen. Die zijn er vooral om
de wortelgroei ergens anders te bevorderen, in
de hoop dat ze niet in de buurt van de leidingen
gaan groeien.”
Passieve beschermmaatregelen
Passieve beschermingsmaatregelen zijn vooral
te vinden in de bodem vlakbij de ondergrondse
leidingen. “Deze maatregelen worden toegepast
bij nieuwbouw of bij vervanging van leidingen,
wanneer er toch al gegraven moet worden. De
keuze van de soort maatregel hangt af van de
omgevingsfactoren. De keuze kan vallen op de
bovengenoemde worteldichte buisverbindingen,
het gebruik van porie-arme bodemstoffen, maar
ook het inbouwen van mantels om de buizen heen.
Hetzelfde geldt voor platen en foliën die in de
bouwsleuf ingebouwd kunnen worden om wortels
en buizen uit elkaar te houden. Uit onderzoek is
evenwel gebleken dat scheidingselementen als
platen en foliën niet altijd efficiënt zijn, omdat
wortels eronderdoor of -overheen kunnen groeien.”
Minimale afstand?
Tot nu toe werd bij boombeplantingen in de buurt
van leidingen altijd een minimale afstand van leidingen aangehouden. “De ervaring heeft ons evenwel geleerd dat de wortels zich zelden aan deze
regels houden. Wanneer er gebruik wordt gemaakt
van de juiste beschermmaatregelen, kan de buis
ook bij een zeer geringe afstand wortelvrij blijven”,
legt Jaap Bresser uit.

Wortels verstrengelen zich met leidingen.
(Bron: Dr. Clemens Heidger –
o.b.v. Sachverständiger – Hannover)

Wanneer een leiding wordt verlegd in de buurt van
een bestaande boom, zal er ter bescherming van
de boomwortels een minimale afstand van minimaal 2,5 meter van de stam moeten worden aangehouden. “Het is wel zo dat, wanneer er wortels
zijn doorgezaagd, er op die plekken een versterkte
wortelgroei gaat plaatsvinden die de verplaatste
leiding kan bedreigen. Daarom zou het beter zijn
om voor een grotere afstand (bijvoorbeeld ter
grootte van de kroonbreedte) te kiezen wanneer
dit mogelijk is.
Door Bart Vancauwenberghe
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Handige richtlijn
Deze ervaringen en resultaten van diverse onderzoeken staan in de Duitse brochure DWA-M
162 ‘Bäume, unterirdische Leitungen und Kanäle’. In deze brochure worden vele wetenschappelijke achtergronden voor harmonisch gebruik van de ondergrondse ruimte compact
beschreven. Er staan ook talrijke normatieve referenties in met betrekking tot leidingbouw
en vegetatietechniek. Daarnaast staat er informatie in over schades aan bomen en ondergrondse leidingen, het plaatsen van bouw- en vegetatiebodems, het plannen en beheer
van nieuwbouw en de bouw en inzet van beschermmaatregelen.
“Ook in Nederland zijn belangrijke gegevens vastgelegd, zoals bijvoorbeeld in het Handboek
Bomen 2014, geschreven door het Norminstituut Bomen”, besluit Jaap Bresser.

Wortels kunnen door de buisverbindingen heen
in de buis groeien.
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