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Jaarverslag stichting De Bomenridders 2013 
 

Beste lezer(es),  

 

Hierbij presenteren wij ons jaarverslag over 2013.  

 

Wij danken wederom onze donateurs en gulle gevers dat zij samen met ons een duurzaam, groen leefmilieu in en 

om Rotterdam willen bevorderen. Hun financiële bijdrage stelt ons in staat om bomen daadwerkelijk te 

beschermen.  

 

De Bomenridders breidden in 2013 uit met 2 nieuwe bestuursleden, Sandra 

en Michiel. Tegelijkertijd heeft ons voortbestaan dit jaar aan een zijden 

draadje gehangen. Als de kapvergunning was afgeschaft, hadden wij wel 

kunnen inpakken. En het beroep, dat wij in april aantekenden tegen de bouw 

van een zogenaamde stadsvilla op een locatie met de bestemming ‘groen’, 

kostte ons bijna de kop omdat een juriste van de gemeente ons afschilderde 

als een ‘bezwarenclubje’, waarbij de ‘feitelijke werkzaamheden zich slechts 

beperken tot het beschermen van bomen’; ander groen zouden wij niet 

bewaken. Gelukkig voor ons en voor u was de rechter het niet met haar eens. 

Maar ondertussen moesten wij alle zeilen bijzetten om de afschaffing dan wel 

versoepeling van de omgevingsvergunning voor het kappen van bomen tegen 

te houden.  

 

Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening 

Wethouder Buitenruimte Alexandra van Huffelen presenteerde eind januari haar plannen om ‘Afdeling 3’, ‘Het 

bewaren van houtopstanden’, van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) te wijzigen. Haar voorstel: om 

de hoge kosten voor een kapvergunning (€ 738,-) te verlagen, werd deze vergunning voor gemeentelijke bomen 

afgeschaft. Met zogeheten 'groot-boombezitters’ - zoals het Havenbedrijf, ProRail, en 

woningbouwcorporaties – zouden contracten worden afgesloten over kap en herplant. Alleen 

voor particuliere monumentale bomen was nog een vergunning vereist, die nog ‘maar’ € 

250,- ging kosten. Grande dame Jeanne van der Velden, oud-voorzitster en oprichtster van 

stichting De Bomenridders, sprak op 6 februari in bij de vergadering van de commissie voor 

Fysieke Infrastructuur en Buitenruimte (FIB). “De klok wordt 35 jaar teruggezet,” betoogde 

Jeanne. GroenLinks en SP vonden ook dat het voorstel van de wethouder onvoldoende 

garanties bood voor een goede bescherming van groenstructuren, maar VVD, CDA en PvdA 

hadden er alle vertrouwen in dat burgers, gemeente en groot-boombezitters het niet meteen 

op een zagen zouden zetten zodra geen vergunning meer nodig was voor het kappen van bomen. Wij 

organiseerden eind maart een inhoudelijke discussie voor politici, bestuurders en groenbeheerders over het 

belang van groen en de bescherming ervan. Ook 

presenteerden wij een alternatief voorstel dat zowel 

deregulering als de bescherming van ons groene kapitaal 

garandeerde. De wethouder kwam begin juni met een 

aangepast voorstel. Maar het was ook – tot onze 

verbijstering - compleet anders. Groot-boombezitters, 

gemeente en burgers werden gelijk behandeld, waar we 

het mee eens waren. Maar de monumentale bomen deden 

ineens niet meer mee. Verder werd Rotterdam opgedeeld 

in drie verschillende zones, waarbinnen een bepaalde 

stamomtrek gold: 100 cm, 125 cm of 150 cm. Bij een 

grotere stamomvang moest een kapvergunning worden 

aangevraagd, onder die grenswaarde niet. Maar de 

zonering was niet van toepassing op een kapaanvraag 

voor meer dan 10 bomen tegelijk. Dan gold een 

stamomtrek van 100 cm. Tot slot zou de vergunning € 

250,- per boom kosten voor de eerste 3 bomen, en € 37,- 

per boom vanaf het vierde exemplaar. Door de APV op 

deze manier te wijzigen, verwachtte de wethouder ’20-25 

procent minder aanvragen’. ‘De praktijk is gebaat bij 

Voorzitster Isolde van Overbeek toont de FIB-commissie-

leden op 5 juni een schijf triplex met een omtrek van 50 cm. 

Schijven met omtrekken van 100 cm, 125 cm en 150 cm 
hebben oppervlakken die respectievelijk 4 x, 6,25 x en 9 x 

groter zijn. 
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eenduidige en begrijpelijke kapvergunningsregels,’ meende zij. Maar waarom dan zoiets ingewikkelds 

voorstellen? Voorzitster Isolde van Overbeek sprak in op 5 juni en toonde daarbij de 3 omtrekken, uit een plaat 

triplex gezaagd. Daar schrokken de dames en heren van de commissie FIB toch wel van: dat ging om forse 

bomen. De zonering werd afgeblazen en voor gemeentelijke 

bomen moet nu nog steeds een kapvergunning worden 

aangevraagd bij een stamomtrek van 50 cm of meer. Die regel 

geldt tevens voor de ‘groot-boombezitters’, wat een aanscherping 

is van het beleid. Die eenduidigheid geeft ook helderheid. Alleen 

natuurlijke personen (mensen zoals u en ik) met een eigen huis 

mogen zonder vergunning een boom omzagen, ongeacht de 

stamomtrek. Dus ook de meest dikke, monumentale bomen! Dat is 

het grootste nadeel van de nieuwe APV. Want die bijzondere 

bomen dienen naar onze mening ook een publiek belang, niet 

alleen dat van de eigenaar. Samen met GroenLinks probeerden wij 

bijzondere, monumentale bomen in tuinen van koophuizen extra 

beschermd te krijgen. Maar wethouder Alexandra van Huffelen 

schoof onze ingebrachte bezwaren opzij en diende de APV in die 

met de coalitie werd aangenomen.  

Al met al hebben wij kunnen voorkomen dat bomen in Rotterdam 

massaal vogelvrij zijn verklaard. Toch brengt de gewijzigde APV 

nieuwe problemen met zich mee. Ambtenaren zijn niet op de 

hoogte van de geldende regelgeving. Daardoor kon het gebeuren 

dat een boswachter weigerde proces-verbaal op te maken van een 

illegaal gekapte boom in een tuin van een huurhuis. Wij lieten 4 

processen-verbaal opmaken van illegale kap en legden een 

zwartboek aan. Fouten die te maken hebben met de Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht (Wabo) noteren we eveneens in een zwartboek. Verder is onduidelijk hoe het nu 

precies zit met de kwestie ‘zakelijk gerechtigde’. Daarnaast is de blijvende onduidelijkheid over de term 

‘bosplantsoen’ een groot nadeel. Bosplantsoen is kapvergunningplichtig, maar de uitvoerders weten dat niet. 

Naar onze mening klopt de APV en is deze verordening in lijn met de Boswet, maar op de Coolsingel denkt men 

daar anders over. De term ‘bosplantsoen’ wordt gelijkgesteld met een ‘onbegrensde kapvergunning’, en zo 

worden de uitvoerders ook geïnstrueerd. Een mooie taak voor De Bomenridders om in 2014 helder te krijgen dat 

het begrip ‘bosplantsoen’ juist in het leven is geroepen 

voor bescherming van bomen, en niet voor een vrijstelling 

van een kapvergunning! 

De informatievoorziening met betrekking tot 

omgevingsvergunningen blijft dramatisch, want zeer 

onvolledig. Het opvragen van meer informatie kost veel 

tijd en is geen sinecure. Als het voor ons al bijzonder 

lastig is om aan adequate informatie te komen, hoe zit dat 

dan met burgers die (veel) minder ervaring hebben met het 

benaderen van instanties? Daarom blijven wij bij de 

wethouder en het Bureau Omgevingsvergunningen 

hameren op het belang van duidelijke en heldere gegevens 

die gemakkelijk te vinden zijn.   

 

Bijzondere Bomenbestand 

Het inventariseren en inzichtelijk maken van bijzondere Rotterdamse bomen is meer 

dan ooit van belang, nu natuurlijke personen sinds de invoering van de nieuwe APV op 

1 juli bomen zonder enige kapvergunning mogen omzagen, dus ook de meest dikke en 

monumentale exemplaren. Rotterdammers moeten weten welke boom waar staat en dat 

het zonde is als die gekapt gaat worden. Meer kennis over bomen levert vaak ook meer 

waardering op voor bomen. De nieuwe techniek van apps (kleine programmaatjes die u 

op uw telefoon kunt installeren) leek ons het meest geschikt om ook in de toekomst met 

bewoners van Rotterdam te communiceren over het waardevolle bomenbezit. Via de 

app kan ook veel zelfstudie, kennisoverdracht en interactie plaatsvinden. Hiervoor 

hebben we meerdere keren contact gehad met het bedrijf 2CoolMonkeys, dat al een deel 

van de door ons gewenste app beschikbaar heeft (zie ‘Bomenspotter’). Voor 2014 

Illegaal gekapte wilg aan de Bree in Feije-

noord. De bewoner, die het pand huurt van 
Interveste, dacht ‘zonder problemen’ de boom 

te kunnen kappen ‘doordat de regels voor 

boomkap van de gemeente Rotterdam per 1 
juli jl. voor particulieren veranderd zijn.’ 

Maar de ene particulier is de andere niet! 
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verwachten wij veel ontwikkelingen op dit vlak, omdat 

ook medewerkers van de afdeling Open Data van de 

gemeente Rotterdam enthousiast zijn over de plannen. 

Zij willen alle gegevens beschikbaar stellen. 

Wethouder Korrie Louwes, verantwoordelijk voor 

participatie, ziet ook mogelijkheden om de burgers 

meer te betrekken bij de inrichting van hun buurt. 

 

Naast bovengenoemde kwesties bogen wij ons in 2013 

over 80 grotere en kleinere zaken. In dit Jaarverslag 

belichten we de meest spraakmakende gevallen. 

Andere werkzaamheden die wij hebben verricht: 42 

overleggen gevoerd met ambtenaren over projecten 

(herinrichtingsplannen), 3 keer overlegd met de 

wethouder Buitenruimte, 16 bijeenkomsten 

bijgewoond (exclusief onze bestuursvergaderingen), 6 

keer ingesproken bij (deel)raads- en commissie-

vergaderingen, 6 hoorzittingen bijgewoond en 6 keer 

geschouwd met bestuurders en beleidsmedewerkers. Wij dienden 1 beroepsschrift en 8 bezwaren in; van de 

bezwaren trokken we de helft weer in. Verder werden wij geïnterviewd voor de Havenkrant en het tijdschrift 

Genoeg, hielden wij een lezing bij de Bomenbond Rijnland in Leiden, presenteerden wij onszelf bij de Groene 

Tafelmarkt van het Nivon, gaven we een boekje met bomencartoons en gratis kaarten uit, vroegen wij via een 

enquête aan andere bomenbeschermende organisaties en bekende Rotterdammers hoe zij over bomen en groen 

denken. Verder stelden wij in samenwerking met de Bomenstichting Capelle en andere groenliefhebbers de 

Bomenkrant samen en bogen wij ons over mogelijkheden voor natuur- en milieueducatie. 

 

U leest het: er zijn bergen werk te verzetten en wij vragen ook nu weer aan u of u ons hierbij wilt ondersteunen. 

Mensen die bomenwandelingen willen organiseren, het leuk vinden om informatie op te vragen en uit te pluizen, 

het een sport vinden om bijzondere bomen te inventariseren of met kinderen natuuractiviteiten willen 

ondernemen: u bent van harte welkom! 

 

De financiële verantwoording vindt u op de laatste pagina van dit jaarverslag. 

 

 

 

 

Deelgemeente Charlois 

Groenvisie, Werkgroep Groen Charlois 

Wij zijn blij met het initiatief ‘Groen Charlois, Meerjarenvisie 2012-2020‘ en de hieraan ontsproten Werkgroep 

Groen Charlois. Deze actie verdient beslist navolging in andere deelgemeenten. Ook de maatregelen om stenige 

buurten in Charlois te vergroenen en zelfbeheer door bewoners te stimuleren, juichen wij toe. Maar al deze 

mooie daden staan in schril contrast met de manier waarop bomen worden behandeld. Die legden in groten 

getale het loodje voor het opnieuw inrichten van straten, ophogingen en nieuwbouwprojecten. Bij de Raadstafel 

in oktober stelden wij dit tegenstrijdige fenomeen aan de kaak: enerzijds wordt er veel moeite gedaan om stenige 

plekken te vergroenen, maar anderzijds verdwijnt er een groot volume aan groen. In 2013 zijn voor zo’n 166 

bomen omgevingsvergunningen voor kappen verleend in verband met ophoging, herinrichting en bouwrijp 

maken. Ook is het in Charlois kennelijk een beleid – ook al is dat niet bekend bij ons - om bomen, die te dicht bij 

de gevel staan of te groot zijn voor de tuin, te kappen. Er vindt geen herplant plaats, want ‘de tuinen zijn te 

klein’. Hoe zit dat dan met de bomenmatrix van de deelgemeente Feijenoord uit 1995? Volgens die tabel passen 

zelfs in de kleinste tuin nog 2 bomen van de 3
e
 grootte! 

Bestuurslid Sandra de 

Haan tekende een serie 

bijzondere bomencartoons, 
die gebundeld zijn in een 

boekje. Te bestellen bij De 

Bomenridders voor € 4,75, 

exclusief verzendkosten. 

Bestuursleden Jaap  
van Oostendorp (links) en Pim Janse 

werden geïnterviewd voor Havenkrant nummer 18, juni 2013.  
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Deelgemeente Delfshaven 

Van Lennepstraat 

Zowel de Bezwaarschriftencommissie als de 

voorzieningenrechter gaf ons gelijk dat wij bezwaar 

maakten tegen het kappen van 32 gezonde lindebomen 

(en 1 sierkers). Bewoners willen de bomen weg hebben, 

omdat in warme zomers de op de bladeren aanwezige 

bladluizen honingdauw afscheiden. Daardoor gaan de 

straat en hun scooters plakken. Maar het dagelijks 

bestuur van de deelgemeente nam het advies van de 

Bezwaarschriftencommissie niet over. Het bestuur hield 

voet bij stuk: weg met die vermaledijde ‘plakbomen’. Daarom gingen wij in beroep bij de rechtbank. Jammer 

genoeg oordeelde de rechter dat het dagelijks bestuur ‘een zekere vrijheid heeft bij besluitvorming’. Om die 

reden zagen wij af van hoger beroep. De gemeenteraadsfractie van GroenLinks stelde schriftelijke vragen over 

de gang van zaken. “Het kappen van gezonde bomen, tenzij geen alternatief voorhanden is, past niet in het beleid 

van de gemeente Rotterdam zoals weergegeven in de Bomenstructuurvisie en de APV.” Maar het college van 

burgemeester en wethouders oordeelde dat de deelgemeente haar afweging voldoende had onderbouwd en 

daarmee was de kous af. En de straat kaal. 

 

Deelgemeente Feijenoord 

Mallegatpark 

Op de plaats van het Mallegatpark, hoek 

Persoonshaven/Korte Stadionweg, stond 

vroeger een gasfabriek. Met als gevolg een 

ernstig verontreinigde bodem, die volledig 

moet worden afgegraven. Er bestaat namelijk 

een risico dat stoffen als benzeen en naftaleen 

zich zullen verspreiden naar het dieper 

gelegen grondwater. Voor de sanerings-

werkzaamheden moeten 58 volgroeide, 

gezonde bomen en 1.100 m
2
 struiken sneven. 

Omdat aan de bodemsanering niet valt te 

ontkomen, hebben wij ingezet op maximale 

herplant - Feijenoord bezit immers weinig 

groen (9,9 m
2
 groen per inwoner; gemiddelde 

is 35,3 m
2
 per inwoner; bron: Groenvisie 

Charlois). Ook wilden wij betrokken worden 

bij de herinrichtingsplannen. Tijdens de overleggen op 17 juli en 16 september bekritiseerden wij de 

Deze bomen, 58 stuks, op de hoek 

Persoonshaven/Korte Stadionweg, moeten  

wijken voor bodemsanering. 

Het Charlois Magazine, dat in 2012 voor het laatst 

verscheen, wijdde in het winternummer een artikel aan 

de Werkgroep Groen Charlois. 

De linden in de Van Lennepstraat worden 

gesloopt omdat enkele bewoners zo balen 

van de ‘plak’ in warme zomers (links. 
Foto’s: Lyckle Aardema). Mieren 

daarentegen zijn dol op dit zoete goedje 

(foto onder).  
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boomwaarde, die we te laag vonden. Een bedrag van € 163.362,- voor 58 bomen is een fractie - 0,7 procent - van 

de saneringskosten (€ 20-25 miljoen). Daarnaast is een herplant van 1:1 te mager; er gaat immers een enorm 

groenvolume verloren. De groenadviseur zocht uit welke bomen beschikbaar zijn bij de gemeentelijke 

bomenbank en de landschapsarchitect zou een nieuwe bomenstructuur intekenen. Wij pleitten voor het 

terugplanten van grotere bomen, met stamomtrekken van 30/35 cm of 40/45 cm, en niet alleen ‘sprietjes’ (16/18 

cm omtrek). Op 12 december vroegen wij per e-mail hoe het met de voortgang stond, want we hadden sinds het 

laatste overleg niets meer vernomen (alleen de groenadviseur had zijn huiswerk gedaan). 

 

Prins Hendrikkade 

Wij waren het er niet eens dat een bouwvergunning was verleend voor een ‘stadsvilla’ aan de Prins Hendrikkade. 

Daarom dienden wij medio september 2012 een beroep in bij de rechtbank (zie ook ons Jaarverslag 2012). Ons 

beroep was niet zozeer gericht tegen het bouwen an sich, als wel tegen de inbreuk op de groene bestemming van 

het terrein. Toch werden wij in afwachting van de zitting op verschillende manieren onder druk gezet. Zo stuurde 

wethouder Karakus (bouwen) een afgezant op ons af om meer over onze motieven te weten te komen. 

Ondertussen dreigde de beleidsadviseur van de deelgemeente bomen met een kleinere omtrek te laten herplanten 

als wij ons bezwaar en ons beroep tegen de kap van ‘6 zaailingen in het talud’ niet zouden intrekken. Bijna een 

half jaar na indiening van ons beroep vond de zitting bij de rechtbank plaats, op 8 maart. De juriste, van wie niet 

duidelijk was of ze nu de gemeente of de deelgemeente verdedigde, probeerde ons als een bezwarenclubje weg 

te zetten en ons niet-ontvankelijk te verklaren. De rechter, ingevlogen uit Den Haag, had geen flauw benul van 

groen en bestemmingsplannen en zat voornamelijk met haar ogen te knipperen; haar vakkennis betreft namelijk 

het vreemdelingenrecht. Kortom: het was een wanvertoning. Uiteindelijk vreesden wij vooral voor onze 

ontvankelijkheid en zaten we ruim 2 maanden in spanning tot de uitspraak volgde. Ons beroep tegen de bouw 

van een ‘stadvilla’ was ongegrond. Maar de rechtbank achtte ons wel degelijk ontvankelijk. Want wij behartigen 

de belangen van groen en het bouwplan tastte het groen inde nabije omgeving aan. Ook doen wij veel meer dan 

alleen het voeren van procedures. Dat was een enorme opluchting voor ons. Een ander oordeel had min of meer 

het einde van ons bestaan betekent.  

 

Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek 

Juristenbuurt 

Woningcorporatie Havensteder wilde in het voorjaar 

14 bomen laten kappen: 13 bomen in de 

‘Juristenbuurt’ (Asserweg, Naberstraat, Diepen-

huisstraat en Oppenheimstraat) en 1 boom in de 

Leeuwenbekstraat. De bomen in de Juristenbuurt 

veroorzaken namelijk overlast in de vorm van (veel) 

schaduw, aldus de corporatie. Twee bomen zijn 

halfdood, waaronder een kastanje met 

kastanjebloedingsziekte aan de Leeuwenbekstraat. 

Aanvankelijk keurde de groenbeheerder van de 

deelgemeente de helft van het aantal aangevraagde 

bomen goed. Maar na een schouw met ons op 22 

maart verleende het dagelijks bestuur uiteindelijk 

een vergunning voor het kappen van de 2 halfdode 

bomen en het snoeien van 3 essen aan de 

Diepenhuisstraat. Voor de overige 9 bomen werd de 

Havensteder wilde 12 gezonde bomen in de Juristenbuurt 
kappen vanwege lichtderving. Maar bij de klagers aan de 

Asserweg staan de bomen aan de noordzijde en houden de 

zon dus niet tegen. Woningcorporaties belonen het geklaag 
door kapvergunningen aan te vragen. Aan omwonenden 

die van de bomen genieten, wordt niets gevraagd.  

De Prins Hendrikkade met esdoorns (links) en vervolgens zonder.  
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vergunning geweigerd. Wij zijn hier heel blij mee. Maar aan de andere kant vinden wij het niet meer dan 

normaal dat deze dubieuze aanvraag van Havensteder niet is gehonoreerd. Schaduw is geen reden om een boom 

te kappen. In de meest ernstige gevallen, aangetoond met een lichtmeter, is snoeien een oplossing. Overigens 

houden de flats in de wijk veelal de ochtend- en avondzon tegen. Allerlei subjectief ervaren overlast van bomen 

is nog geen objectief relevante hinder. Volgens de Raad van State behoort ‘hinder’ als gevolg van aanwezige 

bomen in het algemeen tot het maatschappelijk aanvaardbare risico. 

 

Provinciaal fietspad ‘Van Hofplein naar Hofvijver’ 

De ’provinciale fietsroute’ is een nieuwe fietsverbinding van hartje Rotterdam naar hartje Den Haag, oftewel 

‘Van Hofplein naar Hofvijver’. Dit fietspad is een zogeheten ‘ontbrekende schakel’ in het Rotterdamse netwerk 

van fietsknooppunten. Omdat de aanleg ervan ten koste zal gaan van groen, werden wij uitgenodigd voor een 

overleg op 19 augustus. Portefeuillehouder Buitenruimte Chantal Zeegers beloofde ons opnieuw uit te nodigen 

als helder was welke bomen zouden moeten sneven voor het fietspad. Maar toen wij op 15 oktober bij de 

commissievergadering inspraken over de provinciale fietsroute, hadden wij nog steeds geen uitnodiging 

ontvangen voor dat vervolgoverleg. Wij merkten op dat er helemaal geen onderzoek is gedaan naar het nut en de 

noodzaak van het 3 m brede pad, dat zowel door fietsers als voetgangers gebruikt moet worden. En waarom deze 

verbinding aanleggen als er al een uitstekend fietspad loopt langs de G. K. van Hogendorpweg, dat ook nog eens 

veel gerichter naar Den Haag is? Ook bevatten de vergaderstukken het verkeerde kaartje, wat voor verwarring 

zorgde bij de commissieleden, want welke fietsroute was nu de juiste? Bewonersvereniging Schiebroek-Zuid 

vond net als wij dat de hoeveelheid groen die zou verdwijnen, werd gebagatelliseerd. De summiere 

groeninventarisatie vermeldt namelijk alleen dat ‘aan weerszijden van het pad 0,75 m bosplantsoen [zal] worden 

gerooid’. Maar de lengte wordt niet genoemd, zodat onbekend is hoeveel vierkante meters bosplantsoen moet 

sneven. Met gekromde tenen luisterden we naar het voorstel van een bewoner om het fietspad dwars door het 

Wilgenplaspark aan te leggen. Dat zal ten koste gaan van een hoop bomen en struiken, terwijl de deelgemeente 

juist had aangegeven zo veel mogelijk groen te willen sparen. Daags voordat de deelraad een besluit nam over 

het fietspad, woonden wij het vervolgoverleg bij. De projectmanager van Stadsontwikkeling wist nog steeds niet 

wat er exact aan groen zou verdwijnen, terwijl wij wilden weten wat er aan bosplantsoen zou verdwijnen. Porte-

feuillehouder Chantal Zeegers drong aan op een indicatie daarvan vóór de vergadering. De deelraadsvergadering 

sloeg echter alles. Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik en Bewonersvereniging Schiebroek-Zuid pleitten 

weer voor behoud van groen en wezen opnieuw op het reeds bestaande fietspad ten westen van de Randstadrail. 

Toch kozen de meeste deelraadsleden voor de variant dwars door het Wilgenplaspark. Volkomen onbegrijpelijk.  

 

Deelgemeente Hoogvliet 

In Hoogvliet speelden dit jaar 3 grote bouwprojecten: de verbreding van de A15, de realisatie van de 

campus en de herinrichting van het gebied rond de jachthaven. 

 

Verbreding van de A15 

Wij overleggen al sinds 1997 met Rijkswaterstaat (RWS) over de verbreding van de A15. Deze rijksweg moest 

verbreed worden in verband met de verwachte aanwas van het verkeer na de aanleg van de Tweede Maasvlakte. 

Samen met Bewonersvereniging Schiebroek-Zuid en Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik zien wij een 

provinciaal fietspad van Rotterdam naar Den Haag dwars door de groene rand van Schiebroek niet zitten. Behoud 

het bestaande groen en lap het verpauperde voetpad op. Maak er een mooie promenade van, waar omwonenden 
kunnen flaneren en van het groen en de fauna kunnen genieten, zonder van hun sokken te worden gereden. 
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Op de meeste plaatsen was dat geen 

probleem, behalve bij Hoogvliet. Aan de 

kant van de olieraffinaderijen kon de weg 

niet uitbreiden. Voor de wegverbreding en 

de aanleg van een fly-over naar de Shell 

moesten duizenden bomen en struiken 

wijken. Wij hebben jarenlang de 

vergaderingen met RWS bezocht en over de 

meest milieuvriendelijke oplossing voor de 

bewoners van Hoogvliet nagedacht. Tot 

RWS op de laatste vergadering doodleuk 

verkondigde voor de goedkoopste oplossing 

te gaan en daarmee alle zogenaamde 

inspraak over de schutting gooide. Wij 

stapten daarop in april 2010, samen met 

Bewonersvereniging Nieuw Engeland, naar 

de rechter, omdat wij zoveel mogelijk 

compensatie wilden voor al het groen dat 

zou verdwijnen en dat we juist op die plaats 

niet konden missen. In ruil voor het 

intrekken van ons beroep bij de Raad van 

State beloofde RWS 1.500 bomen extra aan 

te planten op de zogeheten Groeiberg en deze geluidswal met 2,5 m op te hogen tot 14,5 m . Op een deel van het 

traject komen stalen korven (schanskorven) met beplanting. Indien de geluids- en milieuoverlast (fijnstof en NO2 

(stikstofdioxide)) onverhoopt toenemen door het vele verkeer, zullen alsnog maatregelen worden genomen. In 

april 2013 liet RWS ons echter weten dat ongeveer 80 m van de geluidswal ter hoogte van De Heerlijkheid (vlak 

voor de Digna Johannaweg) niet hoger kon worden dan 13 m. “Dit is technisch niet mogelijk, omdat anders een 

deel van de 'Nederlandplas' moet worden gedempt om het talud breder te maken.” Een oplossing zou zijn 

geweest om een keerwand aan te leggen. Maar RWS, bekend om zijn innovatieve ideeën en oplossingen, is niet 

op dit eenvoudige idee gekomen. Wat wij ons niet kunnen voorstellen; het is gewoon een centenkwestie. Om de 

geluidswal toch op 14,5 m te krijgen, kwam RWS met het idee om bovenop de berg een 80 cm hoge wand van 

Cortenstaal te plaatsen. Wij vragen ons af of dit wel genoeg geluid en fijn stof tegenhoudt. Maar zonder overleg 

met ons koos de deelgemeente voor deze oplossing.  

 

De Campus 

Naast metrohalte Zalmplaat is een campus verrezen. Hier staan nu het Einstein Lyceum, het Penta College en 

Zadkine, samen met een sporthal, een Art-hal en wat studentenwoningen. Voor al die gebouwen moesten 133 

bomen en 293 m
2
 struiken omgehakt worden; 9 bomen werden verplant. Wij hebben samen met de aannemer en 

de werf Hoogvliet gekeken wat er kon blijven staan en wat echt ‘in de weg’ stond voor de bouw. Achttien grote 

bomen (essen, esdoorns, populieren en christendoorns) konden blijven staan. Voor de overige gesneefde bomen 

en struiken komen 40 bakken van Italiaans ontwerp met een kleine soort rode esdoorns te staan tussen de 

verschillende gebouwen op de campus. Doordat tijdens de werkzaamheden niet erg voorzichtig is omgegaan met 

Tijdens de bouw van de campus in 
Hoogvliet bleven 18 bomen 

gespaard. Maar ze bleken door de 

werkzaamheden dusdanig 
beschadigd, dat ze niet meer 

levensvatbaar waren. In september 
werd alsnog een omgevings-

vergunning voor kap van de bomen 

aangevraagd. Tja, als je zó met 
bomen omgaat, gaan ze inderdaad 

dood! Bomen dienen beschermd te 

worden conform de Bomenposter. 
De aannemer verdient een forse 

boete (Foto Jan Bitter; met 
toestemming van Wiel Arets 

Architecten). 

De geluidswal alias ‘De Groeiberg’ bij Hoogvliet moet de bewoners 

beschermen tegen geluidsoverlast en de uitstoot van stikstofdioxide 

en fijn stof. De Bomenridders en Bewonersvereniging Nieuw Enge-
land knokken al meer dan 15 jaar voor afdoende groencompensatie. 

In de rechterbovenhoek de waterpartij in de vorm van Nederland. Bij 

een hoogte van 14,5 m zou de basis van de berg verbreed moeten 

worden. Volgens de deelgemeente Hoogvliet is dat geen optie, want 

‘dan kan de Nederlandplas niet gehandhaafd blijven.’ 
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de bomen die bleven staan, waren er enkele doodgegaan tijdens de bouw. Ook voor die bomen is een 

compensatie geëist door ons en die eis is door de aannemer ingewilligd. 

 

Het gebied rond de jachthaven 

 

Er wordt al jaren gesproken over het gebied rond de jachthaven, dat deel uitmaakt van de Groene Gordel. In 

2010 is een visie gevormd over de haven en het omliggende gebied. Behalve de haven liggen hier ook 

tennisbanen en was er een manege. Het was de bedoeling om van dit stukje Hoogvliet een mooi gebiedje te 

maken met uitzicht op de rivier; het moest een echte pleisterplaats worden waar mensen graag komen. Daarvoor 

zou de jachthaven verplaatst worden en een picknickweide langs de oever komen. Maar door een bepaalde 

stroming vlak naast de Spijkenisserbrug kan de jachthaven niet verplaatst worden. Ook was er nooit geld voor dit 

plan. De manege is te vervuilend voor dit gebied en is weggehaald. De Herikweg, die toegang verschafte naar de 

verschillende sportvelden, is al voor een groot deel verdwenen omdat de bus een andere route heeft gekregen, 

namelijk over de Wijnruitstraat. Nu is het voorstel om het laatste deel van de Herikweg, het fietspad en het 

wandelpad weg te halen. Het fietspad dat langs het water loopt, wordt doorgetrokken onder de Spijkenisserbrug 

door naar de Meeuwenplaat. Ook de parkeerplaatsen worden ergens anders gesitueerd. Het Ruigeplaatbos, dat 

aan de jachthaven grenst, wordt doorgetrokken tot de bebouwing en langs de Oude Maas komt een lig- annex 

picknickweide. Voor dit plan moet 2.560 m
2
 beplanting wijken. Daarvoor komen 8 bomen (verschillende 

soorten) en 1.000 m
2
 bosplantsoen terug. 

 

Deelgemeente IJsselmonde 

Spinozapark  

Het bodemonderzoeksrapport 

van Mol Agrocom-Boonman 

(zie Jaarverslag 2012) leidde tot 

beroering in de IJsselmondse 

politiek. De problemen in het 

Spinozapark – waaronder 32 

dode bomen – lagen volgens het 

dagelijks bestuur aan een droge 

periode. Maar uit het rapport 

van Boonman bleek dat de 

problemen structureel zijn. 

Fractievoorzitter At Polhuis 

(PvdA) stelde hierover schriftelijke vragen aan portefeuillehouder Buitenruimte Wouter Boonzaaijer. 

“Waarschijnlijk is het een kwestie van goedkoop/duurkoop geweest en is de goedkoopste aannemer op het 

project gezet. Maar die heeft wel de bodem vernield door onoordeelkundige uitvoering,” zei Polhuis. Hij sprak 

ook met de landschapsarchitect, Peter Verkade, maar die wapperde alles weg. Het onderwerp ‘Spinozapark’ 

werd op 5 maart besproken. Wij en een bewoonster spraken in. “Wat in tientallen jaren was uitgegroeid tot een 

park, is in luttele uren verwoest, vernietigd,” zei de bewoonster. Ze stelde daarom voor om de naam van het park 

te veranderen in ‘Spinozasteppe’ of ‘Spinozaleegte’. Wij verzochten met klem alle verdere werkzaamheden te 

staken, totdat de problemen van fasen 1 en 2 zijn opgelost. Maar de fractieleden van de VVD, SGP-CU, LR en 

D66 vonden dat het Spinozapark voorheen een soort zwembad was en nu heel mooi is opgeknapt. De PvdA 

kreeg alleen wat steun van Huurdersvereniging IJsselmonde (HIJ) en GroenLinks. 

Hilarisch artikel in het AD  
van Marcel Potters over de deelraadsvergadering van 5 maart, zodat er 

toch nog wat te lachen viel over het Spinozapark. 

De deelgemeente Hoogvliet is al jaren 

bezig met allerlei plannen voor de 

jachthaven en het omliggende gebied, 
waaronder het Ruigeplaatbos. Het 

gebied moest een recreatieknooppunt 

worden in de Groene Gordel; een 
pleisterplaats waar mensen kunnen 

genieten van het uitzicht. Over de 
Oude Maas zou een ‘balkon’ komen 

met een daghorecagelegenheid. Door 

de bezuinigingen bleven deze plannen 
op de plank liggen. Wel wordt het 

gebied nu opnieuw ingericht.  
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Stadionlaan  

 

Als een duveltje uit een doosje dook het plan, dat in een la verdwenen leek te zijn, weer op: de aanleg van een 

fietspad aan de Stadionlaan, dat ten koste zou gaan van 21 bomen en 840 m
2
 bosplantsoen. Wij wisten in 2009 

de aangevraagde vergunning met een zienswijze ongedaan te maken. Medio april 2010 werden 12 zilveresdoorns 

verplant. Reden: ‘Ze staan op het toekomstig tracé van het fietspad.’ Daarna hoorden we niets meer, terwijl ons 

was beloofd dat we op de hoogte gehouden zouden worden. We schrokken ons dan ook rot toen we medio maart 

van twee beleidsmedewerksters van de deelgemeente IJsselmonde hoorden dat dat totaal overbodige fietspad er 

tóch kwam. Bovendien moesten nu 19 forse bomen en een lange strook bosplantsoen sneuvelen. Bewoners van 

Sportdorp gaven gehoor aan onze oproep om samen met ons in de bres te springen voor het behoud van de 

bomen. Een bewoner verzamelde in een paar dagen tijd 140 handtekeningen, een score van 70 procent. Tijdens 

de hoorzitting van de bezwarencommissie zat de tegenpartij met een mond vol tanden. Op de vraag ‘waarom is 

dit fietspad nodig?’ wist de verkeerskundige niet meer te melden dan dat het een ‘ontbrekende schakel’ betrof in 

een fietspadennetwerk. De bezwaarmakers werden in het gelijk gesteld. De deelgemeente organiseerde op 20 

november een informatieavond: ‘Naar aanleiding van de bezwaren heeft het 

dagelijks bestuur aan Stads-ontwikkeling gevraagd een nieuw ontwerp te maken, 

waarbij de ontbrekende schakel in het fietspadennetwerk is opgenomen, de 

veiligheid van de fietsers wordt geoptimaliseerd en de bomen behouden blijven.’ 

 

Park de Twee Heuvels 

Dit park moet ook ‘veel aantrekkelijker’ worden en portefeuillehouder Buitenruimte 

Wouter Boonzaaijer weet precies wat hij daarbij voor ogen heeft, namelijk het in 

zijn ogen bijzonder geslaagde Spinozapark, ook wel bekend als Spinozasteppe. Wij 

zagen, net als veel bewoners, de bui al hangen toen we begin maart een artikel in 

het AD lazen: ‘Zuid krijgt sportpark. Park de Twee Heuvels gaat op de schop’. 

Maar de portefeuillehouder beloofde ons tijdens het overleg op 9 september uit te 

nodigen voor een bespreking, zodra een landschapsarchitect een conceptontwerp 

voor het park had gemaakt. Gealarmeerde meldingen van bewoners over rigoureuze 

kapwerkzaamheden, die begin december in het park werden uitgevoerd, verrasten 

ons dan ook bijzonder onaangenaam. Wij gingen snel poolshoogte nemen en zagen 

dat langs de Kreekkade 10 grote bomen waren gerooid. Verder waren honderden 

vierkante meters bosplantsoen weggemaaid. Wij belden naar de 

deelgemeente en hoorden dat er in het portefeuillehouderoverleg 

was gesproken over ‘groot onderhoud’ in het park. “Daarmee wordt 

niet gestopt. Omdat er sprake is van bosplantsoen, is hiervoor geen 

vergunning nodig.” Uiteindelijk liet dagelijks bestuurder Luuk 

Wilson de werkzaamheden stilleggen na verschillende boze 

telefoontjes van bewoners. Wij deden aangifte van illegale kap en 

mailden een bericht aan bestuurders en politici. Sinds de wijziging 

van de APV (1 juli) is het namelijk verboden zonder 

omgevingsvergunning ‘een overige houtopstand te vellen of te doen 

vellen’. Met andere woorden: voor bosplantsoen moet 

tegenwoordig een omgevingsvergunning voor kap worden 

Aan de zuidwestzijde van de 

Stadionlaan zou een fietspad moeten 

komen, ten koste gaand van de 
groenstrook (links op de foto). 

Bewoners betwistten net als wij het nut 
en de noodzaak van deze nieuwe route. 

Fietsers maken weinig gebruik van de 

Stadionlaan: het fietspad aan de 
Olympiaweg is een snellere verbinding 

met minder hinder van stoplichten. 

Daarnaast is de Stadionlaan breed 
genoeg, zodat verschillende 

weggebruikers elkaar zonder 
problemen kunnen passeren. Bovendien 

is deze straat verkeersluw. 
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aangevraagd. Naar aanleiding van onze e-mail stelde At 

Polhuis (PvdA-fractie IJsselmonde) schriftelijke vragen, 

evenals Judith Bokhove, gemeenteraadslid voor 

GroenLinks. 

 

Deelgemeente Kralingen-Crooswijk 

Toepad 

Het wil maar niet vlotten met de groencompensatie aan het Toepad. Het gebied naast de Van Ghentkazerne is 

bijna 3 jaar na dato nog steeds een grote, kale vlakte. In februari 2011 werden daar 130 bomen en 1.637 m
2
 

bosplantsoen gekapt voor een Amerikaans legercentrum 

(zie ook ons Jaarverslag 2011). Maar de Amerikanen 

zeiden ’bye bye’ en vertrokken naar Hamburg. Sindsdien 

houden wij een vinger aan de pols: hoe zit het met de 

herplant? Want ons was toegezegd dat wij betrokken 

zouden worden bij het inrichtingsplan. Maar iedere keer 

als wij naar de stand van zaken vragen, worden wij van 

het deelgemeentelijke kastje naar de gemeentelijke muur 

gestuurd en vice versa. In oktober 2012 antwoordde een 

gebiedsmedewerkster van de deelgemeente ons: “Ik kan 

u op dit moment helaas nog niet verder informeren over 

de stand van zaken.” En medio november 2013 meldde 

zij: “Het heeft in ieder geval nog wel onze aandacht en 

zodra er meer bekend is over de invulling van het terrein 

zal opnieuw gekeken worden naar een goed groenplan 

voor de locatie.” 

 

Deelgemeente Noord  

Geluidsschermen A20 

Om de geluidsoverlast van de A20 te verminderen voor de bewoners van de wijken Blijdorp, Bergpolder en 

Liskwartier, worden in 2014 geluidsschermen langs deze drukke rijksweg geplaatst. Rijkswaterstaat gaat dit 3,5 

kilometer lange scherm aanbrengen tussen het knooppunt Kleinpolderplein en de Veilingbrug. Om dit mogelijk 

te maken, moeten 546 bomen en 15.199 m
2
 struiken worden gerooid. Ter compensatie wil Nils Berndsen, 

portefeuillehouder Buitenruimte, minimaal dezelfde esthetische en ecologische waarde aan groen terugkrijgen. 

Daarvoor heeft hij overlegd met medewerkers van Rijkswaterstaat en Stadsbeheer en afgevaardigden van 

Bijologisch, Transition Town Rotterdam en ons. In een zogenaamd ‘vlekkenplan’ wordt aangegeven welk groen 

Naar aanleiding van het ‘groot onderhoud’ in Park de Twee 
Heuvels mailde een boze bewoner uit de wijk Zomerland 

ons: “Moderne stad Rotterdam, vooruitgang, meer strakke 

lijnen. Wat zeiden ze ook alweer van de deelgemeente 
IJsselmonde? ‘Het ligt er strak bij’!! Schande, driewerf 

SCHANDE. Bomen zijn de LONGEN van de stad!” 

De kaalslag aan het Toepad is nog steeds niet 

gecompenseerd. 

Aan de zuidkant van de A20, tussen het Kleinpolderplein en de Veilingbrug, komt 3,5 kilometer aan geluidsschermen 

(de zwarte strepen) om de geluidsoverlast voor bewoners aan de Gordelweg en achterliggende straten te 

verminderen. Hiervoor moeten 546 bomen en 15.199 m
2
 struiken verdwijnen, waaronder het groene scherm op de 

foto links. Een groencompensatieplan voorziet in herstel van de aangetaste ecologische waarde. Rijkswaterstaat legt 

hiervoor € 454.000,- neer en de deelgemeente Noord draagt € 60.000,- bij. 
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- op basis van beleving voor bewoners, ecologische waarden en gebruiksmogelijkheden - op welke locatie terug 

moet komen. De deelgemeente heeft met Rijkswaterstaat onderhandeld over de afkoopsom. Beide partijen zijn 

hier naar tevredenheid uitgekomen. Wel dienden wij nog een bezwaar in, omdat niet duidelijk was vanaf welk 

punt de 10-meter-grens gold. Binnen die 10 m moet beplanting worden verwijderd om werkruimte te creëren 

voor de aannemer. In een extra ingelast overleg werden de onduidelijkheden weggenomen, waarna wij ons 

bezwaar introkken. De deelgemeente en Rijkswaterstaat tekenden op 11 december het convenant.  

 

Deelgemeente Overschie  
Bochtafsnijding 

Met de aanleg van een 800 meter lang kanaal dwars door het 

zuidwestelijke deel van de Oost-Abtspolder zal twee derde van de 650 

populieren en andere boomsoorten, die langs de polderdijk staan, 

verdwijnen. Tevens zal het karakteristieke en nu nog pittoreske beeld van 

de cultuurhistorische dorpskern van Overschie definitief verloren gaan. Het 

dagelijks bestuur van de deelgemeente Overschie schoof echter alle 428 

ingediende zienswijzen opzij en stelde op 17 april het wijzigingsplan 

‘Bochtafsnijding Delftse Schie’ vast. Dit plan maakt het mogelijk om de 

haakse bocht uit de vaarweg te halen. De provincie Zuid-Holland 

organiseerde op 23 mei een informatieavond voor bewoners. Ook 

belangenorganisaties, waaronder wij en Bewonersorganisatie Oost-

Abtspolder, waren uitgenodigd. Als de watergang wordt rechtgetrokken, 

mogen er geen bomen meer op de polderkade staan. Dat is gevaarlijk voor 

de stabiliteit, volgens het Hoogheemraadschap. Ter compensatie van het 

verlies aan groen wil de provincie ‘een mooie groene beplanting, die ook 

op de langere termijn kan blijven staan.’ Begin augustus zette de Raad van 

State een streep door de plannen. Het is namelijk onduidelijk of het aanleggen van een waterkering aan de 

westelijke Schie-oever mogelijk is. Ook is niet helder hoe de huidige bomenrij behouden kan blijven. 

Desondanks gaat de provincie gewoon door met de voorbereidingen voor de bochtafsnijding. Op 19 december 

volgde weer een informatieavond. Op dringend verzoek van bewoners en belangenorganisaties had de provincie 

in overleg met het Hoogheemraadschap en de gemeente extra varianten onderzocht, zoals het verleggen van het 

tracé. Maar een oplossing om de bomenrij te 

sparen, vond men niet. De waterweg 

verleggen was geen optie en een damwand 

was te duur (€ 300.000,- extra en duurder in 

onderhoud). Nu is het plan om de 453 bomen 

geleidelijk, gedurende 10 jaar, te kappen en 

deels te vervangen. 

Deelgemeente Prins Alexander 

De Bazelstraat e.o. 

Het kappen van 8 grote bomen (hemel- en honingbomen) in de Cornelis Outshoornstraat en De Bazelstraat 

stuitte op veel verzet van de bewoners. Wij steunden een bewoonster die zich sterk maakte voor het behoud van 

de beeldbepalende bomen in haar buurt. Er werden 33 bezwaarschriften ingediend, waaronder één van ons. 

Bewonersvereniging De Bazelbuurt steunde ons op de achtergrond. De bewoonster diende ook een verzoek om 

een voorlopige voorziening in bij de rechtbank. Dat verzoek werd afgewezen, omdat de deelgemeente niet 

meteen zou gaan kappen. Tijdens de hoorzitting legden de vertegenwoordigers van de deelgemeente uit dat bij 

de rioolvervanging een gescheiden stelsel met 2 rioolbuizen terugkomt. Daarbij komen 7 bomen zo dicht bij de 

sleuf, die voor het nieuw stelsel moet worden gegraven, te staan, dat hun kluit zal worden aangetast. De 2 

honingbomen worden gekapt omdat hun conditie sterk verminderd is. Wij wezen er met de bewoonster op dat in 

het rapport stond: ‘De bomen moeten worden gerooid, mits er geen technische maatregelen worden genomen.’ 

Was onderzocht of de bomen behouden konden blijven als er bepaalde technische maatregelen zouden worden 

genomen? De adviseur Gebied merkte op dat hij het woordje ‘mits’ had geïnterpreteerd als ‘omdat’ en dat dat 

De bomenrij langs de Delfste Schie zal 

geleidelijk worden omgevormd in verband 

met het rechttrekken van de waterweg. Eerst 
verdwijnt de jonge aanplant (tekening rechts-

boven), daarna wordt de westelijke bomenrij 
vervangen door bosplantsoen (tekening 

linksonder), wat tot slot ook gebeurt met de 

oostelijke rij bomen (tekening rechtsonder). 

De provincie Zuid-Holland wil de 

haakse bocht in de Delftse Schie ter 

hoogte van Overschie rechttrekken 
(blauwe streepjes). Deze operatie 

zal ten koste gaan van 453 bomen 
en het pittoreske dorpsgezicht van 

historisch Overschie.  
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ook als zodanig was bedoeld in het rapport. De Bezwaarschriftencommissie vulde de vergunning aan met de 

gegeven uitleg en verklaarde de bezwaren voor de rest ongegrond. Het dagelijks bestuur nam dit advies over. 

 

Deelgemeente Rotterdam Centrum 

Binnenrotte 

De grote, grijze vlakte (‘landingsbaan’) die de Binnenrotte is, moet 

groener. Daar zijn wij groot voorstander van, maar dan wel met 

inpassing van de bestaande platanenrij. Helaas is dat niet de 

bedoeling van de ontwerpers. Die 71 bomen moeten eruit, om plaats 

te maken voor ‘ligweides’ en nieuwe bomen. Die zien er 

indrukwekkend uit op de gelikte, maar uiterst misleidende ‘artist 

impressions’ (zie afbeelding hiernaast rechtsonder). De afgebeelde 

bomen zijn zeker 40 jaar oud. De platanen die moeten verdwijnen, 

zijn hooguit 25 jaar (en 17 jaar geleden aangeplant). Het opleuken 

van het plein kost 7,5 miljoen euro. De gemeenteraad neemt in 

januari 2014 een beslissing over het herinrichtingsplan. 
 

Geldersekade 

 

Op onze website www.debomenridders.nl kunt u uitgebreidere informatie lezen over de hierboven aangestipte 

zaken en nog vele andere artikelen lezen. 
 

Financiën stichting De Bomenridders in 2013 
In onze bestanden komen 264 namen voor van donateurs en gulle gevers. Op dit moment heeft een groep van 70 

donateurs de bijdrage 2013 nog niet voldaan.  

Bijeengebracht werd een bedrag van € 3.423,-. Onze uitgaven beliepen € 3.699,-, waardoor de penningmeester 

een negatief resultaat van € 276,- heeft genoteerd. 

De uitgaven zijn als volgt te specificeren: 
 

Procedures + ondersteuning    € 1.260,- 

Drukwerk & porto      €    900,- 

Apparaatskosten      €    955,- 

Gift        €    100,- 

Overig       €    484,- 
 

Bezittingen:  
* Voorraad kaarten en boekjes ter waarde van €    200,- 

Het bestuur van stichting De Bomenridders, februari 2014 

Website: www.debomenridders.nl 

E-mail: algemeen: info@debomenridders.nl, juridische zaken: jurist@debomenridders.nl, financiële zaken: 

penningmeester@debomenridders.nl, voorzitster: bestuur@debomenridders.nl 

Postadres: p/a Honingbijstraat 109, 3061 VZ Rotterdam 

Gironummer: U bent donateur vanaf € 7,50 per jaar 

Graag uw donatie (of gift) overschrijven naar: NL39INGB0007828479 ten name van stichting De 

Bomenridders Rotterdam. Vergeet u s.v.p. niet te vermelden: donatie of gift. Als u uw donateurnummer weet 

en wilt vermelden, dan maakt u het de penningmeester eenvoudiger. 

Drie fraaie, gezonde iepen. Ze staan aan de Geldersekade in het 

centrum. Op gezonde iepen moeten we zuinig zijn, want ieder jaar 

sneuvelen tientallen exemplaren als gevolg van de iepziekte. Toch 
moesten de bomen weg, vond Stadsontwikkeling. Vanwege 

herinrichting. Bewoners kwaad - ‘Ons is altijd beloofd dat de 
bomen gespaard zouden blijven!’- en wij ook nijdig: ’Hoezo, bomen 

moeten leidend zijn bij planontwikkeling en oud kunnen worden in 

de stad? Die Bomenstructuurvisie is een wassen neus!’ De 
bewoners en wij spraken in bij de vergadering van de deelgemeente 

Rotterdam Centrum op 23 september en dienden ook bezwaren in. 

Waarop de vergunning werd ingetrokken. Hoera! Door 
eendrachtige samenwerking 3 volwassen en gezonde bomen gered!  

http://www.debomenridders.nl/
mailto:info@debomenridders.nl
mailto:jurist@debomenridders.nl
mailto:penningmeester@debomenridders.nl
mailto:bestuur@debomenridders.nl

