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Algemene informatie 
voedingspijlers
Veel bomen in de stad hebben een 
groeiplaatsprobleem. Dit uit zich in een 
matig tot slechte conditie van de boom. 
Vaak komt dit doordat de boom in de 
omgeving niet genoeg voeding kan ha-
len of omdat er in de omgeving van de 
wortels niet genoeg zuurstofuitwisseling 
plaats kan vinden.

Wanneer de boom zijn voeding- en 
vochtbehoefte niet op een natuurlijke 
wijze krijgt, gaan de wortels onder de 
verharding op zoek naar water in 
condensvorm en de nodige zuurstof. 
De boom komt daardoor toch op een 
éénvoudige manier aan water en zuur-
stof. De wortel onder de verharding krijgt 
daarmee een belangrijke functie en 
ontwikkelt een extreme diktegroei. 
Hierdoor ontstaat wortelopdruk. 

De civiele medewerker die dit probleem 
probeert op te lossen, hakt meestal de 
wortel af om de verharding weer op zijn 
plaats te leggen. Na een jaar ontwik-
kelen zich op dezelfde plaats meerdere 
wortels, die de functie van de afgehakte 
wortel overnemen. Door de krachtige 
groei, is in korte tijd het probleem in ver-
ergerde vorm weer terug. 

Om het probleem op te lossen, moet 
een alternatief voor de wortels worden 
gezocht. Dit kan door meer en kwalitatief 
betere doorwortelbare ruimte te creëren. 
Hiervoor heeft de Nationale Bomenbank 
methoden ontwikkeld waaronder het 
zuigen van voedingspijlers. Deze voe-
dingspijlers zijn vooral bedoeld om 
storende grondlagen te doorbreken en 
het contact met het grondwater te 
herstellen, zodat er weer een goede 
capillaire werking en doorgroei naar 
beter doorwortelbare ruimten plaatsvindt. 

Werkwijze
Bij het zuigen van voedingspijlers in de 
verharding, is het niet nodig de gehele be-
strating te verwijderen en terug te plaatsen 
en met duur materieel te ontgraven. Door 
middel van een grondzuigmachine wordt 
een hoeveelheid bodemmateriaal uit het 
wortelbereik van de boom weggezogen.  
De vrijgekomen pijlers worden met een, per 
situatie wisselend, bomenvoedingsmedium  
gevuld. Dit mengsel kan ondermeer blad- 
aarde, (schimmelgedomineerde humus)  
compost, bomenzand, bomengrond , klei- 
korrels en organische voedingsstoffen bevat- 
ten. In de praktijk is gebleken dat de voe-
dingspijlers doorgaans binnen één jaar na 
het aanbrengen intensief doorworteld zijn. 
Voordeel van het zuigen van voedingspijlers 
ten opzichte van het gebruik van een gemo-
toriseerde grondboor, is dat er geen wortels 
of kabels beschadigen en geen versmering 
ontstaat aan de randen van de pijlers. 

Door middel van het zuigen van voedings-
pijlers, wordt het organische stofgehalte in 
de bodem verhoogd. Er komen meer 
voedingstoffen in de bodem vrij en de 
water- en zuurstofhuishouding in de bodem 
verbeterd. Daardoor vindt een natuurlijke 
uitwisseling plaats. Ondoordringbare lagen in 
de bodem worden doorbroken en wortels 
vinden een doorgang naar het grondwater-
profiel of dieper gelegen doorwortelbare 
lagen. De conditie van de boom zal verbe-
teren. Deze methode heeft een duurzame 
werking.

Afhankelijk van de situatie is het raadzaam 
om bovenstaande methode te combineren 
met andere groeiplaatsverbeteringsmethoden 
zoals het zogenaamde ‘ploffen’ van de bodem. 

Voorwaarde:
Een succesvolle groeiplaatsverbetering begint 
met het in kaart brengen van de problematiek 
en  bodemgesteldheid en het maken van een 
plan van aanpak op basis van de uit het groei-
plaatsonderzoek verkregen gegevens.
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Het zuigen van de 
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