Jaarverslag Stichting de Bomenridders 2010
Geachte donateur,
Hieronder vindt u in vogelvlucht een overzicht van onze activiteiten in het afgelopen jaar. In 2010 zijn
wij met name actief geweest in de deelgemeenten Charlois, Feijenoord, Hillegersberg-Schiebroek,
Hoogvliet, IJsselmonde, Kralingen-Crooswijk, Noord, Overschie en Prins Alexander. In deze
Rotterdamse subgebieden zijn bomen (en struiken) hun leven niet zeker. In andere deelgemeenten,
zoals Delfshaven en Rotterdam Centrum, bleef het relatief rustig op het kapfront. Ook hebben we ons
bemoeid met kapplannen in de gemeenten Pijnacker en Lansingerland. Voor de statistieken: wij
dienden 19 bedenkingen of zienswijzen in en 22 bezwaren, en wij woonden 17 hoorzittingen bij.
Tevens stapten wij tweemaal naar de rechtbank en gingen wij eenmaal in beroep bij de Raad van State.
Daarnaast hebben wij overlegd met medewerkers van deelgemeenten en werven, ingesproken tijdens
deelraadsvergaderingen en informatiebijeenkomsten voor bewoners bijgewoond.
Bomen moeten met name wijken voor de vage term „herinrichting‟. Ook de bouwwoede eist de nodige
slachtoffers. Ondanks de mooie voorstellen in de gemeentelijke Bomenstructuurvisie, die op 18 april
van dit jaar door de Rotterdamse gemeenteraad werd vastgesteld, worden bomen als obstakels en stain-de-weg gezien en niet als waardevolle elementen die geïntegreerd dienen te worden in bouw- en
(her)inrichtingsplannen. Voor het jaar 2011 weten wij in ieder geval wat ons te doen staat: nog meer
lobbyen bij het gemeentebestuur voor een betere bescherming van bomen, struiken en ander groen in
de stad. Onderstaand overzicht is niet compleet, maar de belangrijkste, leukste of opmerkelijkste
voorvallen zijn vermeld. Voor een vollediger en uitgebreider verslag verwijzen we u graag naar onze
website www.debomenridders.nl.
Januari
In het Zuiderpark moeten 103 beuken en eiken wijken voor de toekomstige gemeentewerf. Dat
vinden De Bomenridders de omgekeerde wereld: bomen kappen voor een werf in het groen, en zeker
in het Zuiderpark, waar in de loop der jaren zo‟n 10.000 bomen zijn omgehakt voor het „Masterplan
Zuiderpark‟. Daarom dienen wij een bezwaar in tegen de verleende kapvergunning.
Woningbouwvereniging PWS wil 12 bomen kappen op het binnenterrein tussen de Isaäc Hubertstraat
en de Marnixstraat, waar nieuwbouw moet verschijnen. Volgens PWS is het kappen van de bomen,
waaronder drie prachtige populieren, „noodzakelijk‟. Maar als wij de bouwtekening bestuderen, zien
wij dat er een tuin komt op de plaats waar de populieren staan. We dienen een bezwaar in omdat de
bomen behouden kunnen blijven. Ook waarschuwen wij bewoners voor de op handen zijnde kap via
brieven. Tijdens de hoorzitting blijkt dat de bomen helemaal niet zijn meegenomen in het
bouwontwerp en dat ze op minder dan 1 m van de geplande funderingsmuur voor de parkeergarage
staan. Dat is bijzonder spijtig, want zo is er geen plaats voor de wortels van de bomen en dus ook niet
voor de bomen.
Ondanks de afspraak die Rijkswaterstaat heeft gemaakt
met de deelgemeente Prins Alexander om de populieren
langs de A16 niet binnen de bezwaartermijn te kappen,
gaat het gerucht dat de dienst de bomen zo snel
mogelijk wil omzagen. Om dit te voorkomen dienen De
Bomenridders bij de rechtbank een verzoek in om een
voorlopige voorziening. De rechter doet medio februari
uitspraak. Volgens haar geldt de Boswet en niet de
Algemene Plaatselijke Verordening (APV). De
Bomenridders protesteren: de Boswet geldt niet binnen
de bebouwde kom en er is geen sprake van
wegbeplanting (een heleboel populieren staan namelijk
meer dan 10 meter van de weg). Maar de rechter blijft
De populieren langs de A16 mogen worden
erbij dat voor de populieren langs de A16 de Boswet
omgezaagd, beslist de rechter medio februari.
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geldt. Op deze complexe materie bijten zelfs juristen hun tanden stuk. Ondanks acties van bewoners,
De Bomenridders en GroenLinks gaat de kettingzaag in de resterende populieren.
Eind januari dienen wij een bezwaar in tegen de
verleende kapvergunning voor 62 bomen en 3.630 m2
bosplantsoen in het Spinozapark. Het verwijderen van
zoveel volgroeide, gezonde bomen en struiken is in
strijd met de slogan “Het Spinozapark wordt het groene
hart van Lombardijen”. Ook vinden wij het opofferen
van bomen voor meer ruimte voor water een
kortzichtige en achterhaalde benadering. Ontwerpers
vergeten dat groenstructuren - door de combinatie van
schaduw, luwte en verdamping - een belangrijke
microklimatologische waarde hebben. De bomen zijn al
gekapt als de hoorzitting nog moet plaatsvinden. We
troosten ons met de gedachte dat we 7 moerascipressen Een week voor de hoorzitting (1 maart) zijn de
van de zaag hebben kunnen redden. Ook zijn we blij dat 62 bomen in het Spinozapark allemaal gerooid.
de bezwaarschriftencommissie vindt dat er 83 in plaats
van 43 bomen herplant moeten worden. Dat zijn toch weer 40 bomen extra!
Februari
Aan de Voorweg in Hoogvliet zullen 55 eengezinswoningen verschijnen. De actieve bewoners,
verenigd in de bewonersorganisatie van Nieuw Engeland, waren niet enthousiast over dit plan en
wilden inspraak in het project. Op het nu braakliggende terrein is namelijk een parkje ontstaan met wat
bomen en ruimte voor de kinderen. De Bomenridders willen zoveel mogelijk de bomen behouden. In
dit wijkje, grenzend aan de A15 met zijn vele verkeer, is iedere boom nodig tegen de
luchtverontreiniging en de geluidsoverlast. Door met elkaar op te trekken, hebben de bestuurders van
de bewonersvereniging en De Bomenridders bereikt dat de meeste bomen, zo‟n 60 stuks, kunnen
blijven staan. Dat is een geweldig resultaat! Voor een prachtige oude vleugelnoot worden de woningen
zelfs iets opgeschoven. Alleen 3 heel grote populieren, die al zo‟n 50 jaar oud zijn en midden in een
tuintje staan, worden gekapt. Het geheel is een mooi ontwerp geworden, tot tevredenheid van de oude
en de nieuwe bewoners.
Bewoners uit de wijk Zevenkamp maken zich grote zorgen over de bomen op het Ambachtsplein.
Amper een jaar na een opknapbeurt, waarbij nieuwe vuilnisbakken, bankjes en tafeltennistafels zijn
geplaatst, dreigen 4 platanen, 10 bolacacia‟s en 15 kastanjes te sneven. Reden: het Ambachtsplein
wordt geheel opnieuw ingericht in het kader van de zogenaamde „Aquarelprojecten‟. “Het trieste van
dit alles is dat vooraf totaal geen communicatie heeft
plaatsgevonden richting bewoners, omwonenden,
bewonersorganisatie en winkeliers,”schrijft een
bewoonster in de Zevenkrant van januari/februari 2010.
Ze stapt naar de Bewonersorganisatie Zevenkamp
(BOZ). Ook onze hulp wordt ingeroepen. De BOZ en
De Bomenridders worden uitgenodigd voor een
spoedoverleg met 7 ambtenaren. Zij vertellen dat
„Aquarel‟ tot doel heeft om „gezichtsbepalende
plekken‟ weer een „knap aanzien‟ te geven door het
groen te verbeteren, nieuwe bestrating aan te leggen en
de verlichting uit te breiden. Het kappen van 29
volgroeide, gezonde bomen staat hier haaks op, vinden
wij. Net als de BOZ en verschillende bewoners dienen
wij een bezwaar in tegen dit onzinnige en
De bomen op het Ambachtsplein, met op de
geldverspillende plan. Vooral de markante platanen,
voorgrond de 4 platanen.
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met stamomtrekken tussen de 119 en 141 cm, gaan iedereen aan het hart. Navraag bij de Bomenbank
heeft ons geleerd dat aan zulke bomen een prijskaartje hangt van zo‟n € 6.000,- tot € 7.000,- per stuk.
Kappen betekent dus pure kapitaalvernietiging. En in de zomer kunnen mensen niet meer onder een
verkoelend bladerdek zitten. Tot verdriet van omwonenden en De Bomenridders worden onze
bezwaren ongegrond verklaard en mogen de fraaie bomen onmiddellijk worden gekapt.
Maart
In de deelgemeente IJsselmonde worden bomen stelselmatig ingeruild voor water. Ook zijn de bomen
al gekapt als de hoorzittingen nog moeten plaatsvinden. Na de 62 grote bomen die in het Spinozapark
zijn gesloopt, zijn 24 bomen verdwenen langs het „Lange Pad‟, een groenstrook met wandelpad tussen
de Catallusweg en de Homerusstraat. Het heeft weinig zin om naar een hoorzitting te gaan als bomen
al om liggen. Toch komen De Bomenridders om hun ongenoegen over de gang van zaken kenbaar te
maken. De bomen langs het Lange Pad mochten al een week na de verzenddatum (8 januari) omgehakt
worden, terwijl de verleende kapvergunning pas op 20 januari werd gepubliceerd. De
bezwaarschriftencommissie neemt onze grieven serieus. De nieuw te planten bomen langs het Lange
Pad moeten tenminste de boomwaarde van de gekapte bomen vertegenwoordigen, vindt de commissie.
Oftewel: er moeten bomen teruggeplant worden van een redelijke omvang, niet van die sprietjes.
In de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek presteert men het zelfs om alvast een kapvergunning
aan te vragen voor huizen die nog ontworpen moeten worden. Dit is het geval bij de Verdilaan. Van
een bouwvergunning is nog lang geen sprake, maar toch staan 60 bomen en 3.565 m2 bosplantsoen „in
de weg‟ voor toekomstige kapitale villa‟s van meer dan € 450.000,- per stuk. De Bomenridders willen
de groenstrook behouden en dienen een zienswijze in tegen dit belachelijke plan.
Gelukkig zijn er ook leuke gebeurtenissen. Tijdens de
nationale Boomfeestdag op 17 maart planten
schoolkinderen sierperen, amberbomen en valse
Christendoorns op het Zijdewindeplein onder
toeziend oog van clown Billy de Bomendokter. De
bewoners van de Langegeer vieren uitbundig feest
omdat het plan om de singel te verbreden na hun
jarenlange verzet van de baan is. Opgelucht bevrijden
zij de 106 bedreigde bomen van hun paarse rouwlint.
De boomtranen zijn opgedroogd. Ook de aanleg van
een permacultuurtuin bij het Bergwegplantsoen, waar
ondermeer fruitbomen en bessenstruiken worden
geplant, is een positieve noot.

Bewoners en bomen aan de Langegeer zijn
weer blij.

April
Pal naast de Van Ghentkazerne in wijk De Esch zal een distributiecentrum van het Amerikaanse
leger verschijnen. Het zogeheten Military Surface Deployment and Distribution Command (SDDC) is
op dat moment nog gevestigd op de woonboulevard in Capelle, maar moet daar weg vanwege de
strengere veiligheidseisen. De bedoeling is de nieuwbouw zo goed mogelijk „in te passen‟ in de
omgeving. Toch moeten 130 bomen, 1.637 m2 bosplantsoen en een mooie, oude boerderij verdwijnen
om het terrein bouwrijp te maken en om ruimte rondom de toekomstige kazerne te creëren uit
'veiligheidsoverwegingen'. De Bomenridders zoeken een en ander uit en constateren dat er nog
helemaal geen bouwvergunning ligt. Wij dienen een bedenking in bij de deelgemeente KralingenCrooswijk. Want om nu al zoveel bomen en struiken te slopen vinden wij erg voorbarig. Aan
hetzelfde Toepad moesten eerder al 56 bomen en 1.250 m2 bosplantsoen verdwijnen voor de bouw
van een clubhuis van hockeyvereniging Leonidas. Daar komen in juni nog eens 45 bomen bij die
moeten sneven voor de aanleg van extra hockeyvelden. Ondanks onze bedenking wordt de
kapvergunning om het virtuele legercentrum te kunnen realiseren, verleend. Om te voorkomen dat de
halve Esch wordt kaalgeslagen, dienen wij een bezwaar in. Tijdens de hoorzitting in oktober blijkt dat
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er nog geen inrichtingsplan is voor het Van Ghentterrein. De Bomenridders worden door de
bezwaarschriftencommissie in het gelijk gesteld.
Bomen kappen vanwege bladval dat de doorstroming van de (hoofd)watergang zou belemmeren,
vinden wij ook al zo‟n drogreden. Wij hebben daarom bezwaar gemaakt tegen het kappen van 14
prachtige abelen die aan het Roer in de deelgemeente Prins Alexander staan. Tijdens de hoorzitting
laten we weten dat we het een belachelijk voorstel vinden. Het zou beter zijn om eens per jaar een
baggerboot door de watergang te laten varen en de bladeren uit het water te halen. Bovendien
verdampen abelen, als ze in blad staan, heel veel water. Het kappen van de bomen zal alleen maar voor
extra wateroverlast zorgen. De bezwaarschriftencommissie vindt de reden om bomen te kappen
vanwege bladval onvoldoende. In die zin is ons bezwaar terecht. Maar de deelgemeente mag de bomen
omhakken als zij meer argumenten aan de kapvergunning toevoegt. Die zijn snel gevonden: bewoners
aan de Roer hebben vaak geklaagd over te weinig zon in hun tuinen en baggeren maakt het water
voedselrijker, oftewel van slechtere kwaliteit. Daarmee is het doodvonnis van de abelen getekend.
In de deelgemeente Noord proberen we samen met enkele bewoners
een kleine groene oase in de Hooglandstraat te behouden. Niet
iedereen is echter van de wilgen en esdoorns gecharmeerd. Een
bewoner klaagt over takken die tegen het raam tikken en een
bewoonster vindt het zo donker in haar huis. In beide gevallen is
snoeien ook een optie. Waarom de bomen meteen rigoureus omzagen?
Medewerkers van de werf halen hun neus op voor de bomen in het
bosplantsoen die zij als inferieure snelgroeiers beschouwen: het zijn
„slechts‟ schietwilgen. Ook zien zij diverse potentiële, toekomstige
gevaren (watermerkziekte, afbrekende takken). En het
Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam zou op de locatie azen. Kortom: alle
reden om het gebied „op te schonen‟, zoals dat dan eufemistisch heet.
Maar er zijn nog helemaal geen bouwplannen voor die plek. De
volgende dag horen we dat de bewoners en De Bomenridders in het
gelijk zijn gesteld. Het stukje postzegelgroen mag blijven! Een
bewoonster kan haar plannen om een leuk wijkparkje van dit stukje
Indrukwekkende schietwilg op
groen te maken, nu eindelijk verwezenlijken.
schoolplein in Dordrecht.
Hoezo inferieure boomsoort?

Niet alleen bomen worden voortdurend van alle kanten bedreigd,
ook struiken zijn hun leven in Rotterdam niet zeker. Vanuit bezuinigingsoverwegingen heeft het
dagelijks bestuur van de deelgemeente Charlois besloten om de hoeveelheid heesters drastisch te
verminderen. Omdat er te weinig geld in het potje voor groenbeheer zit, gaan de struiken eruit.
Daarvoor in de plaats komt gras, want gras vergt minder onderhoud. In een mum van tijd zijn hele
wijken van struiken ontdaan, nota bene in het broedseizoen. Bewoners zijn niet (op tijd) ingelicht.
Verontwaardigd roepen zij de hulp in van De Bomenridders. Daarom bezoeken wij een
bewonersbijeenkomst en gaan wij het gesprek aan met deelgemeentebestuurders.

Gesloopt bosplantsoen uit
bezuinigingsoverwegingen in
Charlois (Foto Sara Klaverdijk)

Mei
Tijdens een zogenaamde raadstafel en een deelraadsvergadering
spreken De Bomenridders in over het ontgroeningsbeleid in de
deelgemeente Charlois. Struiken zijn van belang voor allerlei
dieren. Vlinders, vogels en egels vinden er beschutting en
voedsel, betogen wij. Struiken zijn ook van belang als
ecologische verbindingszone en ze geven de wijk een groen
aanzien. Wij krijgen bijval van de stadsvogeladviseur en diverse
bewoners. Alle protesten leiden ertoe dat de portefeuillehouder
Buitenruimte het „omvormen van het groen‟ op een aantal
plaatsen laat stilleggen. Ook belooft hij dat er afspraken gemaakt
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zullen worden met bewoners over hoe de aangerichte schade hersteld kan worden. Het onderwerp
groen blijft prominent op de Charloisse politieke agenda staan. De SP vindt dat de deelgemeente
andere manieren van onderhoud en beheer van struiken moet onderzoeken, zoals eigen beheer door
bewoners en onderhoud door vrijwilligers en stagiair(e)s. Alle politieke partijen zijn het met dit
voorstel (motie) eens. De PvdA-fractie komt met een nota, „Voor een groener Charlois. Groene
bouwstenen voor het kader 2011-2020‟. Deze ontwikkelingen stemmen ons hoopvol.
Juni
Ook de deelgemeente Overschie heeft patent van
grootschalig kappen. De Bomenridders strijden al jaren
vruchteloos tegen de beruchte ontgroening van Park
Zestienhoven. Van een park kan inmiddels niet meer
worden gesproken. Voor dit „Rotterdams Buiten‟ moet
bijna 43 procent van het oorspronkelijke aantal bomen
worden gekapt (circa 1.280 van de 3.000) en 21 hectare
(210.000 m2) bosplantsoen worden gerooid. Met een
nieuwe aangevraagde en verleende kapvergunning voor
587 bomen en 3,65 hectare bosplantsoen staat de teller nu
op 1.432 bomen en 19,7 hectare bosschages die plaats
(hebben) moeten maken voor mensen die willen wonen in
het „groen‟. En dat terwijl de verkoop van villa‟s in deze
beoogde „Goudkust‟ van Rotterdam maar niet wil vlotten.
De provincie Zuid-Holland wil ook nog 602 bomen en
ruim 2 hectare struweel rooien voor de herstructurering
van de verkeersknoop A13/N209 en de verbreding van de Doenkade/N209. Vertegenwoordigers van
stichting De Bomenridders, Vereniging Tegen Milieubederf (VTM) en Stichting Natuurbescherming
Vlinderstrik dienen zienswijzen in. Hierop worden zij uitgenodigd voor een overleg met
beleidsmedewerkers van de provincie. De aangevraagde kapvergunning wordt ingetrokken. Er zal een
nieuw, aangepast plan komen waarbij de bomen die technisch gezien niet gekapt hoeven te worden,
gespaard blijven. Door te onderhandelen met de provincie hebben De Bomenridders, samen met de
VTM en stichting Vlinderstrik, 158 bomen kunnen redden! Van de struiken blijft 42,5 procent staan.
(Cartoon Ad Oskam)

Wij worden soms moedeloos van de kaplust in de deelgemeente IJsselmonde. We vernemen dat 6
monumentale bomen, die tussen de Wester Hordijk en de Hekendorpstraat staan, moeten wijken
voor parkeerplaatsen, terwijl er al voldoende parkeergelegenheid is in de buurt. De 4 schietwilgen en 2
populieren zijn naar schatting tussen de 100 en 130 jaar oud en kunnen zich met gemak meten met
enkele van de meest markante bomen uit het Landelijk Register van Monumentale Bomen. De
Bomenridders pleiten eind juni tijdens de deelraadsvergadering vurig voor het behoud van deze 6 voor
de Rotterdamse situatie unieke bomen. De portefeuillehouder laat weten dat hij het goed vindt dat De
Bomenridders en de bewoners de kwestie in zo‟n vroeg stadium aanzwengelen. Medio november
overleggen bewoners en medewerkers van de deelgemeente over de bomen tussen de Wester Hordijk
en de Hekendorpstraat. De bewoners hebben een goed gevoel over dit gesprek.
Juli
De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) wil de komende jaren sterk uitbreiden, want zij dreigt uit
haar jasje te groeien door het toenemende aantal studenten. Tegelijkertijd wil de EUR „de meest
duurzame campus van Nederland‟ worden „met internationale uitstraling‟. Dankzij de hechte relatie
die De Bomenridders onderhouden met de Bewonersvereniging Kralingen-Oost (BKO), zijn wij al in
een vroeg stadium op de hoogte van deze ontwikkelingen. Zo vernemen wij dat er 170 bomen gekapt
zullen worden vanwege de nieuwbouw en herinrichting van het terrein. Het lukt ons om samen met de
BKO aan tafel te komen van de landschapsarchitecten Huub Juurlink en Cor Geluk, die in 2007 de
door de EUR uitgeschreven prijsvraag „Bruisend hart voor de campus‟ wonnen. Ondanks ons pleidooi
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om onder andere een groenplan tegelijkertijd met
de bouwschetsen te ontwikkelen, krijgen wij te
horen dat „de zaag er goed in gaat‟. Bijna 200
volwassen, gezonde bomen zouden al in
september moeten sneven voor de bouwlogistiek
en de grondberging. Wij sturen half augustus ons
officiële standpunt naar de landschapsarchitect
met als doel zo veel mogelijk bomen van de
ondergang te redden. Medio september wordt de
kapvergunning aangevraagd. De Bomenridders
moeten hemel en aarde bewegen om het document
te mogen inzien. Wij worden geconfronteerd met
Ontwerp van campus Woudestein, met een
de extra kap van 3 wilgen langs de Groene
landschappelijk deel in het noorden en verdichte
Wetering, 6 schitterende suikeresdoorns vlak
bebouwing in het zuidelijke deel.
naast gebouw C en 13 platanen aan de
(Ontwerp Juurlink+Geluk)
Collegelaan. Deze voor ons volstrekt nieuwe
feiten leiden tot nieuwe overleggen met de EUR, om beurten door bewonersvereniging BKO en De
Bomenridders geïnitieerd. Ook vinden wij in oktober ruim 30 omwonenden bereid om ons te
ondersteunen in een eventueel bezwaar.
Augustus
Eind augustus worden De Bomenridders benaderd door de makers van „Aanpakken‟, een wekelijks
programma op TV Rijnmond over het reilen en zeilen in de stad Rotterdam. Sander de Kramer gaat
daarbij de laatste ontwikkelingen in de stad na. De programmamakers willen dit keer graag een korte
reportage maken over het kappen van bomen en zijn op zoek naar een kritische insteek. Wij stemmen
toe en tijgen naar Vreewijk waar de opnamen plaatsvinden. Sander de Kramer interviewt de
penningmeester van De Bomenridders. Op hetzelfde moment wordt een grote populier aan de Mare
omgezaagd. De voorzitster en de penningmeester van stichting De Bomenridders zijn op zijn zachtst
gezegd niet blij met deze onaangename confrontatie en vragen of dit soms doorgestoken kaart is van
TV Rijnmond. Maar Sander de Kramer verzekert ons dat dat niet het geval is.
September
De Bomenridders spreken weer in bij een vergadering van de deelraad in Charlois. Dit keer steunen
wij van harte het burgerinitiatief van Janneke Bette voor een groenere Strevelsweg, een verkeersader
die in de top 400 van de meest verontreinigde straten van Nederland staat. Janneke is al 5 jaar bezig
om de deelgemeente Charlois te bewegen tot het planten van bomen in de middenberm van de
Strevelsweg, aangezien bomen en struiken verontreinigende stoffen uit de lucht filteren. Helaas werd
haar Burgerinitiatief afgewezen. In de middenberm van de Strevelsweg liggen kabels en leidingen en
daarom kunnen er geen bomen staan, luidde de
verklaring. Ook Jannekes nieuwe idee, het planten van
bomen in de groenstrook tussen fietspad en autoweg aan
de Strevelsweg, redde het niet.
De Bomenridders zijn net als Janneke teleurgesteld in de
houding van de deelgemeente. Daarom pleiten wij om
naar andere oplossingen te zoeken voor het aanbrengen
van groen op de Strevelsweg. Er zouden bijvoorbeeld
bomen in bakken geplaatst kunnen worden. Tijdens
overleggen met Janneke en De Bomenridders beloven
medewerkers van de werf en de deelgemeente Charlois
dat zij gaan onderzoeken of in de middenberm van de
Strevelsweg enkele bomen geplaatst kunnen worden en of
De Wilhelminapier op de Kop van Zuid in
er over de gehele lengte boombakken kunnen staan. De
Rotterdam is een stukje mooier geworden
deelgemeente Feijenoord zal pleiten voor het plaatsen van
door het plaatsen van 40 boombakken.
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bomen op het kale Strevelsplein. Een medewerker van de werf Feijenoord zal kijken naar de
mogelijkheden van het plaatsen van bomen aan de Feijenoordzijde van de Strevelsweg.
Op 10 september stappen De Bomenridders naar de Raad van State om te voorkomen dat het
Marthaparkje, een klein park dat grenst aan de Laning en de Aveling in Hoogvliet, verder wordt
volgebouwd. In het verleden zijn al tientallen bomen gerooid voor de bouw van 3 Humanitasflats en
het opschuiven van de kinderboerderij. Er is een hek om de kinderboerderij geplaatst, zodat het
openbare deel van het parkje nog verder is verkleind. Verder staan 3 villa‟s en een medisch centrum in
het park. Het enige wat nog van dit groene plekje is overgebleven, zijn 2 voetpaden met nog enkele
bomen en heesters. Toch vond de gemeente Rotterdam het nodig om in dit groengebiedje nog 6
vrijstaande woningen te plannen. Wat blijft er dan nog over voor de mensen die rondom dit park
wonen en er graag wandelen en/of de hond uitlaten? Bovendien rijden auto‟s af en aan over de Aveling
en de Laning. Per etmaal passeren maar liefst zo‟n 40.000 voertuigen de rotonde, waar de Laning op
de Aveling aantakt. Het verkeer komt van de A15 of de Groene Kruisweg en rijdt richting Spijkenisse,
of vice versa. De bomen in dit parkje zijn daarom heel belangrijk om de uitlaatgassen te filteren.
Omdat het gebied de status „groen en recreatie‟ bezat, moest het bestemmingsplan worden gewijzigd
om er te mogen bouwen. De Bomenridders hebben alles in het werk gesteld om het laatste stukje groen
te behouden door bezwaar te maken tegen die aanpassing van het bestemmingsplan. De gemeente
Rotterdam stemde echter in met het veranderen van het bestemmingsplan, want zij vindt – net als de
deelgemeente Hoogvliet - geld altijd belangrijker dan de gezondheid en de woonomgeving van
mensen. Wij hebben tot en met de Raad van State gestreden, maar helaas verloren. Nu is het wachten
op de kapvergunning die aangevraagd moet worden voor het omhakken van de zeer oude knotwilgen
die in het Marthaparkje staan. Uiteraard gaan we die vergunning aanvechten. Hopelijk is tegen die tijd
geen behoefte meer aan vrijstaande woningen in dit stukje Hoogvliet.
Oktober
Per 1 oktober is de nieuwe Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) van kracht. Maar wat
die wet precies inhoudt, weten wij niet en ambtenaren weten niet meer dan wij.
Op 1 oktober zitten De Bomenridders voor noppes bij de voorzieningenrechter. Wij hebben een
verzoek om en voorlopige voorziening ingediend om te voorkomen dat 59 vleugelnoten aan de Corrie
Hartonglaan worden omgehakt. Maar de deelgemeente Prins Alexander heeft op het laatste
nippertje een brief naar de rechtbank gestuurd met de mededeling dat de bomen blijven staan tot de
algemene bezwaarschriftencommissie een advies heeft uitgebracht. Wij trekken de voorlopige
voorziening in en wachten de hoorzitting bij de deelgemeente af. Voor de vleugelnoten was in juli een
kapvergunning aangevraagd, omdat de bomen
een „wurgwortelprobleem‟ zouden hebben.
Daardoor is er „een risico dat de bomen afbreken
bij een bepaalde windbelasting‟. Wij hebben de
bomen samen met een bomendeskundige
bekeken. Wurgwortels zijn een zeldzaam
fenomeen, vertelde hij. En dat in één keer 59
bomen tegelijkertijd met dit probleem kampen,
is onmogelijk. De Bomenridders dienen een
zienswijze in. De kapvergunning wordt
desondanks verleend, en we dienen een bezwaar
in. Ook attenderen wij bewoners met brieven op
de naderende grootschalige kaalslag. Eind
augustus waaien 2 vleugelnoten om tijdens
stormen die over Nederland razen. Oei!
Prachtige, volgroeide vleugelnoten aan de Corrie
Het goede nieuws is dat de overige 57 bomen
Hartonglaan die tezamen een weldadig koelte-eiland
geen krimp hebben gegeven. In september heeft
vormen op hete dagen.
de firma ProHold een second opinion-onderzoek
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naar de vleugelnoten uitgevoerd. Hieruit blijkt dat een kwart van de bomen stabiel is. Onze eigen
bomendeskundige vindt deze beoordeling aan de voorzichtige kant en vindt zelf dat 30 bomen
behouden kunnen blijven. Tijdens de hoorzitting op 5 oktober presenteren de deelgemeente en de werf
een aangepast voorstel. In hun optiek zijn maximaal 9 bomen te handhaven. Voor de te kappen
vleugelnoten komt herplant in de plaats. De Bomenridders vinden het op z‟n minst opvallend dat met
dezelfde bomen, feiten en cijfers zulke uiteenlopende visies tot stand komen. Het is aan de politiek
verantwoordelijken om te kiezen waar zij hun oor te luisteren leggen. Helaas verwarren zij, net als de
beleidsmedewerkers van de deelgemeente en de mensen van de werf, schuldaansprakelijkheid voor
bomen met risicoaansprakelijkheid. Door deze ongefundeerde angst voor schadeclaims sneven vele
onschuldige bomen. Eind 2010 ligt er nog geen advies van de bezwaarschriftencommissie.
Het komt De Bomenridders ter ore dat
Vereniging Natuurmonumenten 2,7
hectare houtopstand bij de Ackerdijkse
plassen in Pijnacker wil omzagen om een
„roerdompbiotoop‟ te creëren. Voordat De
Bomenridders hun pro-formabezwaar
hebben kunnen aanvullen, zijn de bomen
al geveld. Bomen van meer dan 100 jaar
oud, hebben we ons laten vertellen. Een
verzoek om een voorlopige voorziening
van de Vereniging Tegen Milieubederf
mocht evenmin baten. Zodra de
bezwaartermijn was verstreken, begon
Natuurmonumenten met de kap. De
bomen waren midden in de nacht, in
Pieter Geenen parodieert het natuurbeleid in Nederland in
enkele uren tijd, gesloopt. Deze
zijn strip ‘Geheimen der Natuur’ (Vrij Nederland, 17-7-2010)
gebeurtenis vertoont sterke gelijkenis met
de rake strip van Pieter Geenen in Vrij
Nederland, getiteld „Geheimen der Natuur‟ (17 juli 2010). “Bomen, dat is tuig meneer,” meent de
„natuurmanager‟, terwijl hij een bos ombulldozert. Dit is geen boosaardig sprookje, maar de wrede
werkelijkheid, getuige de actie bij de Ackerdijkse plassen.
November
Traagheid is kenmerkend voor het bestuur van de deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek. Zo werd
een kapvergunning voor bomen aan de Tsjaikofskilaan pas na 2 jaar verleend. Ook het verlenen van de
aangevraagde kapvergunning voor 22 populieren op het schoolplein van de Wolfert van Borselen
school aan de Argonautenweg duurt ruim 2 jaar. Maar dit spaart wél (tijdelijk) bomen, dus eigenlijk is
dat slakkentempo bij nader inzien zo gek nog niet. Volgens het dagelijks bestuur verkeren de bomen
bij de Wolfert van Borselen school in een slechte conditie en vormen ze daarmee een onaanvaardbaar
risico voor de leerlingen van de school. De Bomenridders vragen zich af hoe „gevaarlijk‟ deze bomen
eigenlijk zijn. Want waarom staan ze er dan nog – nota bene fier overeind ondanks diverse stormen -,
bijna zes jaar nadat de bomen zijn geïnspecteerd? Waarom is destijds geen spoedkap aangevraagd als
de populieren werkelijk zo gevaarlijk waren? Tijdens de hoorzitting wil de beleidsmedewerkster van
de deelgemeente – geheel tegen de normen in - graag als eerste het woord voeren. Ze verzoekt de
bezwaarschriftencommissie om het dagelijks bestuur te adviseren de bezwaren gegrond te verklaren en
het bestreden besluit te herroepen. De bezwaarmakers zitten er nu eigenlijk voor Jan-met-de-korteachternaam bij. Had de deelgemeente dit niet eerder kunnen bedenken? Afijn, beter laat dan nooit. De
deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek is nu eenmaal langzaam. De Bomenridders worden in het
gelijk gesteld. Hoera, de populieren zijn voorlopig gered! Ze mogen pas gekapt worden als een
vergunning is verleend voor de nieuwbouw van SG Wolfert van Borselen.
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In Lansingerland moeten 38 bomen verdwijnen voor de aanleg van een deel van de toekomstige
snelbusverbinding tussen Zoetermeer en Rotterdam, de zogenoemde ZoRo-busbaan. Terecht weigert
de gemeente Lansingerland om 9 linden met hun beeldbepalende en landschappelijke waarde om te
laten hakken. Helaas moeten 11 andere linden wijken, hoewel ze omvangrijker (stamomtrekken van
130 cm) en imposanter zijn. Ook de populieren, wilgen en elzen, die wij even waardevol vinden,
moeten eraan geloven. Tijdens de hoorzitting op 22 november laten wij weten dat wij het
verbazingwekkend vinden dat de ontwerpers deze paar bomen, die in een gebied groeien dat
overwegend uit grasland bestaat, niet in het ontwerp hebben ingepast. Daarbij komt nog dat de aanleg
van de ZoRo-buslijn met de nodige problemen gepaard gaat op het gebied van beheer- en
onderhoudskosten en aanpassing van wegen. Om dan nu al een kapvergunning te verlenen voor 38
beeldbepalende bomen met landschappelijke en ecologische waarde vinden wij zeer prematuur.
Over prematuur gesproken: begin 2010 is een bouwvergunning voor geplande nieuwbouw op de hoek
Lusthofstraat/Willem Ruyslaan in de deelgemeente Kralingen-Crooswijk nog in behandeling.
Maar voor de indrukwekkende esdoorn, die midden op het braakliggende terrein staat, blijkt al in 2008
een kapvergunning te zijn verleend. Volgens een folder van de deelgemeente en de aannemer zal er
„naast het vele reeds aanwezige groen in Kralingen een bescheiden openbaar park worden aangelegd
bij het project‟. In plaats daarvan moeten nog meer bomen sneven. Omwonenden, die boos zijn dat er
zo‟n massief, stenen blok voor hun deur komt, willen net als De Bomenridders het bestaande groen
behouden. We dienen samen bedenkingen in tegen een aangevraagde kapvergunning voor 6 bomen.
Omdat dat niets uithaalt, volgen er bezwaren. Tijdens de hoorzitting in oktober hekelen de
bezwaarmakers het gangbare beleid. Zij vinden het uiterst onzorgvuldig dat men al bomen wil kappen,
terwijl het inrichtingsplan nog niet is vastgesteld en de bouwvergunning nog niet onherroepelijk is.
Ronduit mistig is de totstandkoming van kapvergunningen: de gemeente Rotterdam vraagt een
kapvergunning aan en dient deze in bij de gemeente Rotterdam. Vervolgens komt de gemeente
Rotterdam met een advies en op basis hiervan verleent de gemeente Rotterdam de kapvergunning.
De bezwaarschriftencommissie stelt de bezwaarmakers in het gelijk. De vreugdevolle stemming duurt
totdat het besluit van het dagelijks bestuur in de bus valt. De bezwaren worden gegrond verklaard… en
de kapvergunning wordt verleend.
December
Half november schrokken De Bomenridders van een aangevraagde kapvergunning voor 17 bomen aan
de Slaghekstraat (deelgemeente Feijenoord). Voor de zoveelste keer moeten volgroeide, gezonde
bomen het veld ruimen voor een gebouw. De 3 dikste platanen (met omtrekken van 330 en 345 cm)
blijken voor Rotterdamse begrippen net
niet dik genoeg om het predikaat
„monumentaal‟ te verdienen. Dat zijn ze
pas bij een doorsnede groter dan 115 cm
(overeenkomend met een omtrek van
361, 3 cm). Zeker is dat de bomen er al
decennia staan. Toch staan ze „in de
weg‟, aldus het besluit van het dagelijks
bestuur dat de kapvergunning heeft
verleend. De Bomenridders vinden het
een gemiste kans dat de bomen niet in de
reconstructie zijn meegenomen. En we
vinden het onvoorstelbaar dat men op
deze plek - „een stedelijke knoop‟ met
„hectisch verkeer uit allerlei
verschillende richtingen‟ volgens de
website www.architectenweb.nl - het
Vijf van de in totaal 17 bomen aan de Slaghekstraat. Dit
schaarse groen vlakbij de Putselaan ‘staat in de weg’ voor een schaarse, volgroeide groen gaat
verwijderen voor nóg meer bebouwing.
nog ter verrijzen stenen kolos en moet daarom verdwijnen.
9

Dit staat haaks op het advies in de Bomenstructuurvisie om bomen niet als sluitstuk, maar als
uitgangspunt te nemen bij planontwikkeling en straatontwerp. Begin december dienen we een bezwaar
in tegen dit absurde plan. De hoorzitting dient al na 2 weken. Het lijkt wel of men haast heeft, ook al is
de bouwvergunning op dat moment nog niet verleend. De Bomenridders worden in het ongelijk
gesteld. Maar de bezwaarschriftencommissie heeft wel geadviseerd de kap pas te laten plaatsvinden als
de bouwvergunning is verstrekt. Het dagelijks bestuur van de deelgemeente Feijenoord belooft dit in
acht te nemen.
De plannen van het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard (HHSK) om de
boezemkade achter de Zestienhovensekade in de deelgemeente Overschie te verhogen, zorgen al
zeker anderhalf jaar voor beroering onder de bewoners. Want bij die operatie zullen veel bomen en
struiken moeten sneuvelen. Er zijn bewonersbijeenkomsten belegd, er is een bewonerswerkgroep
geformeerd en het HHSK heeft een variantenonderzoek opgesteld. In augustus wordt de lang
gevreesde kapvergunning aangevraagd voor 175 bomen aan de Achterdijk. De Bomenridders en 7
bewoners dienen een zienswijze in. Er volgen opnieuw informatieavonden. Gemeentewerken
Rotterdam presenteert een herplantplan. Er komt extra groen terug in de vorm van een haag over de
gehele lengte van de dijk, aangevuld met extra bomen aan de lage kant van de boezemkade. De
bewoners leggen zich uiteindelijk bij het voorstel neer. “Het is vele malen beter dan in het begin werd
gesteld,” laat een actieve bewoner weten. “Toen was er alleen sprake van verwijderen van bomen en
struiken en zou alles worden vervangen door een grasvlakte.” De kapvergunning wordt op 10
december verleend.
Om positief af te sluiten: De Bomenridders wonen op 1 december een vierde overleg bij op de
Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) over de bomen en hun lot op het Woudestein van de
toekomst. Inmiddels heeft de EUR boomspecialist Copijn ingeschakeld voor een second opinion. Dit
leidt tot herziening van de kapplannen, waarbij 90 volwassen bomen worden gered. De verplanting van
deze bomen, voornamelijk platanen en zilveresdoorns, zal ook dienen om de schamele noordrand te
versterken. Het College van Bestuur neemt het voorstel over. Al met al geen gering succes!
Wij danken u hartelijk voor uw morele steun. Zonder dat, en zonder uw financiële bijdrage, kunnen
wij ons werk niet adequaat uitvoeren. Wij willen immers niet afhankelijk zijn van subsidieverstrekkers
naar wie wij onze oren moeten laten hangen. Met uw donatie hebben we geld voor briefpapier,
postzegels, griffierecht, enzovoort. Het indienen van een verzoek om een voorlopige voorziening bij de
rechtbank is namelijk prijzig: € 297,-. Misschien wilt u uw buren, vrienden of familie ook donateur
maken van onze stichting?
De nieuwe omgevingsvergunning blijkt zich tot een wanstaltig gedrocht te ontpoppen. Dit gaat ons in
het nieuwe jaar zeker het nodige werk bezorgen. Naast de aangevraagde en verleende
omgevingsvergunningen waarbij bomen het haasje zijn. En de overleggen die we voeren met
medewerkers van de werf en beleidsmedewerkers bij de (deel)gemeente(n). U kunt ook op een andere
manier een bijdrage leveren, bijvoorbeeld door stukjes te schrijven voor onze website, of
kapvergunningen uit te pluizen. Laat het ons weten!
Het bestuur van stichting De Bomenridders, februari 2011
Website
E-mail
Postadres
Gironummer

: www.debomenridders.nl
: debomenridders@gmail.com
: Honingbijstraat 109, 3061 VZ Rotterdam
: 7828479 ten name van stichting De Bomenridders Rotterdam
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