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Jaarverslag stichting De Bomenridders 2012 
 

Beste lezer(es),  

 

Hierbij presenteren wij ons jaarverslag over 2012. In november bestond stichting De Bomenridders 15 jaar!  

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. In 2012 hebben wij 60 bomen en 1.000 m
2
 bosplantsoen van onnodige kap kunnen redden. 

Bewoners van de Wester-Hordijk hielden het weghalen van 310 m
2
 bosplantsoen tegen. 

 

Dit jaarverslag ontvangt u iets later dan gewoonlijk door alle perikelen omtrent de kapvergunning. De wethouder 

Buitenruimte, Alexandra van Huffelen, had in november geen prettige verrassing voor ons in petto. Zij wil 

namelijk de omgevingsvergunning voor het kappen van bomen versoepelen.  

Eind 2012 was nog niet bekend hoe de wethouder de omgevingsvergunning 

voor kappen precies wil vereenvoudigen. Bent u lid van een politieke partij? 

Of heeft u vrienden, kennissen, buren of familieleden die gemeenteraadslid 

zijn? Wilt u dan aan hen vragen om tegen dit voorstel te stemmen! 

In 2012 vond daarnaast een ingrijpende reorganisatie plaats bij de gemeente 

Rotterdam. De 14 deelgemeentelijke werven werden samengevoegd tot 6 

clusters en kregen andere namen, zoals Stadsbeheer Zuidwest en 

Gebiedskantoor Noord en Kralingen-Crooswijk. Ook de gemeentelijke 

afdelingen Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam (OBR), dienst Stedebouw en 

Volkshuisvesting (dS+V) en Gemeentewerken Rotterdam verdwenen. Zij 

gingen op in Stadsontwikkeling. 

Wij hielden ons in 2012 met circa 50 zaken bezig. We voerden zo’n 45 

overleggen met medewerkers van de werven en bestuurders van de 

deelgemeenten over (her)inrichtingsplannen. Daarnaast woonden we bewonersavonden bij en spraken wij in bij 

deelraadsvergaderingen. In 2012 dienden wij 11 bezwaren in. Ook tekenden wij beroep aan tegen de bouw van 

een ‘stadsvilla’, grenzend aan ‘ Ons Park’ op het Noordereiland.  

Falco Minken, student Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, maakte een documentaire als afstudeeropdracht 

over mensen die zich inzetten voor de bescherming van bomen en ander groen. Hij interviewde daarvoor zowel 

de voormalige als de huidige voorzitster van stichting De Bomenridders Rotterdam (www.falcominken.com). 

In dit verslag stippen wij per deelgemeente de meest opzienbarende kwesties aan. 

Op onze website kunt u meer (achtergrond)informatie lezen. Inmiddels volgen 

meer dan 1.000 mensen De Bomenridders via Twitter. Volgen is echter één, ook 

echt dóén is twee. Word daarom actief bij stichting De Bomenridders! U kunt 

bijvoorbeeld informatieavonden bijwonen, bomenwandelingen organiseren, 

inspreken bij deelraadsvergaderingen of omgevingsvergunningen voor het kappen 

van bomen nader uitzoeken. Laat het ons weten! Verder kunt u buren, vrienden of 

familie donateur maken van onze stichting. 

 

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), die alle verschillende typen vergunningen onder één 

noemer schaarde, zou alles eenvoudiger maken. Twee jaar nadat deze nieuwe wet van kracht ging (1 oktober 

2010), maakten wij de balans op voor de studiedag ‘Twee jaar Wabo! Top op flop?’ in Amsterdam op 11 

december. Wij zien geen enkel positief effect van de nieuwe omgevingswet. Integendeel. De lokale regelgeving 

met betrekking tot de kapvergunning (Algemene Plaatselijke Verordening, APV) kende nog een zienswijze of 

bedenking voordat bezwaar kon worden gemaakt. Maar nu is alleen nog bezwaar en beroep mogelijk. Vóór de 

Wabo was de strijd tussen bomen en bouwen al vaak in het nadeel van bomen, gezien de 

met bouwen gemoeide financiële belangen. Nu de Wabo er is en de kapvergunning 

(wellicht overal) wordt afgeschaft, is de strijd voorgoed beslist in het voordeel van bouwen.  

Op het gebied van informeren valt eveneens nog veel te verbeteren. Burgers hebben recht 

op goede en duidelijke informatie. Maar omgevingsvergunningen worden te laat 

gepubliceerd of helemaal niet, of ze zijn niet te vinden. De informatie is soms heel 

summier. Dan wordt alleen vermeld dat het om de activiteit ‘kappen’ gaat. Vaak worden 

het aantal bomen, de boomsoort(en), de stamomtrekken en de reden van kap niet genoemd. 

Ook is dikwijls niet duidelijk of het om particuliere dan wel gemeentelijke bomen gaat en 

of herplant plaatsvindt. 

Het jaarverslag sluit af met de financiële verantwoording. 
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Deelgemeente Charlois 

Molenbiotoop 

Wij stelden in het najaar van 2011 kritische vragen over het voornemen om 55 platanen te kappen voor een 

zogenaamde ‘molenbiotoop’. In 2012 vonden 3 bijeenkomsten plaats met omwonenden, Stichting Charlois aan 

de Vliet en De Bomenridders. Daar bespraken we de 4 varianten die de werf had uitgewerkt: 1. kappen van alle 

platanen (op één monumentaal exemplaar na) en vervanging door (laag) struikgewas; 2. idem, echter vervanging 

door gras; 3. idem, echter vervanging door een laantje met knotwilgen (plan van de molenaar) en 4. uitdunnen 

van het perceel en terugsnoeien van de overgebleven platanen tot maximaal 6 meter hoogte. De werfbeheerder 

merkte op dat de platanen, in 1980 aangeplant als kweek en later vergeten, ‘palen met een petje’ waren 

geworden. Door verstrengeling van de boomwortels was het niet mogelijk de bomen te verplanten. Eén groot, 

fraai exemplaar blijft echter gespaard. De omwonenden stemden in meerderheid voor de variant kappen en 

herplant met lage struiken en vruchtbomen, evenals de molenaar. Wij verzoenden ons met deze keuze. Dit plan 

is ecologisch gezien een verbetering van het groen als biotoop. De platanen die kapvergunningplichtig zijn, 

zullen elders in de omgeving worden gecompenseerd. Als suggestie droegen wij het versteende Zuidplein aan. 

 

Werkgroep Groen Charlois 

Naar aanleiding van de nota ‘Groen Charlois, Meerjarenvisie 

2012-2020’, in september 2011 vastgesteld door de deelraad, werd 

de Werkgroep Groen Charlois in het leven geroepen. In 2012 zijn 

vijf bijeenkomsten georganiseerd. De deelnemers ontmoetten 

elkaar voor het eerst op 26 januari. Zij vertegenwoordigen 

verschillende wijken in Charlois. Ook afgevaardigden van stichting 

De Bomenridders en bureau Stadsnatuur Rotterdam schoven aan. 

Twee beleidsambtenaren, een landschapsarchitect en de beheerder 

van de werf vormen samen het kernteam, dat de Werkgroepleden 

begeleidt. Uit de groennota zijn tien onderwerpen gekozen 

waarmee de Werkgroepleden aan de slag zijn gegaan. Voorbeelden 

zijn: ‘groene erfafscheidingen’, ‘vergroening versteende wijken’ 

en ‘siergroen op beeldbepalende locaties’. Op basis van zes 

wandelingen door verschillende Charloisse wijken zijn kaarten 

gemaakt. Hierop zijn beeldbepalende locaties aangegeven en 

belangrijke plekken die voor vergroening in aanmerking komen. 

Medewerkers van bureau Stadsnatuur brachten de zones in kaart die kansrijk zijn voor de ecologie. Zo is langs 

het Havenspoorpad het oranjetipje weer te zien sinds 2012. De deelraadfracties toonden unaniem hun 

tevredenheid over de uitvoering van de groennota tijdens de Raadstafel eind november.  

 

Deelgemeente Delfshaven 

Van Lennepstraat 

Het dagelijks bestuur van Delfshaven houdt voet bij stuk: weg met die 

lindebomen waar een paar bewoners zoveel hinder van zeggen te 

ondervinden. Ondanks ons pleidooi in december 2011 om de gezonde 

bomen te sparen en naar  alternatieve oplossingen te zoeken voor het 

honingdauwprobleem, dat alleen in warme, droge zomers optreedt. 

Leefbaar Rotterdam diende in februari zelfs een motie in om de linden 

te behouden door ze te verplanten. Die motie werd aangenomen maar 

later teruggedraaid, omdat de commissie Economie en Buitenruimte het 

niet vond passen om hiervoor resterende gelden van de motie ‘Alle 

straten groen’ te gebruiken. Dat geld is namelijk gereserveerd voor het vergroenen van stenige plekken. Intussen 

verleende het dagelijks bestuur op 7 mei de vergunning voor het kappen van 32 linden en 1 sierkers in de Van 

Lennepstraat. Reden: ‘In de bomen zitten luizen welke een plakkerige substantie 

afscheiden en al jaren gladheid van de straat en een ernstige vervuiling van auto’s 

veroorzaken.’ Wij maakten bezwaar en dienden ook een verzoek om een voorlopige 

voorziening in bij de rechtbank. De Bezwaarschriftencommissie en de 

voorzieningenrechter gaven ons gelijk. Maar het dagelijks bestuur heeft zowel het 

advies van de Bezwaarschriftencommissie als het besluit van de 

voorzieningenrechter terzijde geschoven en volhardt in zijn standpunt om de 

gezonde bomen aan de Van Lennepstraat te kappen. Het bestuur vindt dat het de 

belangen voldoende heeft afgewogen. De bomen zouden een beperkte waarde 

De Werkgroep Groen Charlois in overleg. 
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hebben en ook niet te verplanten zijn, omdat de wortels verstrengeld zijn met kabels en leidingen. Daarom heeft 

het dagelijks bestuur ons bezwaar eind december ongegrond verklaard. Wij overwegen om in beroep te gaan. 

Deelgemeente Feijenoord 

Prins Hendrikkade 

Zeven volgroeide, gezonde esdoorns staan fier naast het pand aan de Prins Hendrikkade 56. Maar de vraag is: 

hoe lang nog? Want tussen de bestaande historische gevel en de monumentale spoorbrug De Hef dreigt een 

‘stadsvilla’ te worden gepropt. Sinds 2008 zijn voornemens bekend om het Jan Eleveld, een van de weinige open 

ruimten op het Noordereiland, te bebouwen. Uit protest tegen de dreigende verstening startten bewoners in maart 

van dat jaar met de aanleg van een park, ‘Ons Park’, op het braakliggende stuk grond. ‘Laat het Noordereiland 

niet stikken. Geen stenen maar groen.’ De gemeenteraad schaarde zich in december 2010 achter de bewoners: 

"Gelet op het ontbreken van maatschappelijk draagvlak voor bebouwing op het Jan Eleveldterrein wordt 

voorgesteld dit gebied (alleen) de bestemming 'Groen' te geven." Het dagelijks bestuur van de deelgemeente 

Feijenoord zou eigenlijk pal moeten staan voor de handhaving en naleving van het nog geen twee jaar oude 

bestemmingsplan. Maar tijdens de hoorzitting medio november, waar wij ons bezwaar tegen de kapvergunning 

toelichtten, verdedigde het bestuur zich met de volgende krommunicatie: “In het bestemmingsplan 

Noordereiland heeft de strook de bestemming groen. Daarmee is het bouwplan in strijd met het 

bestemmingsplan. De deelgemeente wil daarom medewerking verlenen aan een procedure om af te wijken van 

het bestemmingsplan om het bouwwerk mogelijk te maken.” Ons bezwaar werd ongegrond verklaard. Twee 

andere bezwaren van bewoners zouden niet op tijd zijn ingediend. Het dagelijks bestuur wees ook onze 

zienswijze tegen de bouwvergunning af. Het beroep dat wij daarop indienden, loopt nog.  

 

Rectificatie jaarverslag 2011: in dit verslag is, bij de tekst over deelgemeente Feijenoord, vermeld dat De 

Bomenridders zitting hebben in de werkgroep ‘Ons Park’. Dit moet zijn: één van de ridders neemt in de rol van 

bewoner deel aan deze werkgroep. 

 

Deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek 

SMV-terrein 

Groene spechten scharrelen tussen het gras hun kostje 

bij elkaar en omwonenden met een hond wandelen er 

graag: op het voormalige voetbalterrein achter de Van 

Ballegooijsingel. Het is een oase van rust in een 

hectische stad. Maar net zoals de groenstrook achter de 

Verdilaan e.o. werd opgeofferd aan nieuwbouw, gaat 

ook dit terrein op de schop. Op het niet meer in 

gebruik zijnde sportveld zullen 25 vrijstaande 

woningen gerealiseerd worden. De Bomenridders en 

leden van Bewonersorganisatie Molenlaankwartier 

overlegden in maart met de portefeuillehoudster 

Rechts de stadsvilla die tussen Prins Hendrikkade 56 en de monumentale spoorbrug De Hef gepropt moet worden, 
ook al is dat in strijd met het bestemmingsplan. De 7 esdoorns (linkerfoto) staan op het talud en maken deel uit van 

‘Ons Park’, dat de bestemming ‘groen’ heeft.  

Het voormalige voetbalterrein aan de Van 

Ballegooijsingel. 
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Buitenruimte en medewerkers van Stadsontwikkeling, maar het plan lag al vast. De bomen en struiken die het 

veld omzomen, kunnen niet behouden blijven. Want juist op die plaats wordt een rondweg aangelegd. De 

bewoner die bezwaar maakte tegen de verleende vergunning voor het kappen van 47 bomen en 7.175 m² 

bosplantsoen, bleek niet belanghebbend. Daarvoor woonde hij net iets te ver van het terrein af, namelijk 103 

meter in plaats van de toegestane maximumafstand van 100 meter. Om toch nog wat van het groen te redden, 

organiseerden bewoners op 15 december een boomverplantingsactie. 

 

 

 

 

 

 

 

Sport- en Gezondheidscentrum Hockeyclub Rotterdam  

Middenin het bosplantsoen aan de Jasonweg/Ankie Verbeek-Ohrlaan moet een sport- annex gezondheidscentrum 

verrijzen. De Hockeyclub Rotterdam (HCR) broedt al zo’n vier jaar op dit uitbreidingsplan. Toch weten 

bewonersorganisaties, omwonenden en andere belangengroepen, zoals Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik 

en stichting De Bomenridders, al die tijd van niets. Wij spraken samen met 4 andere partijen in op 27 november 

bij de vergadering van de commissie Schiebroek-Terbregge. De organisaties en bewoners vinden dat zij voor het 

blok zijn gezet. Het dagelijks bestuur heeft dit plan, zonder enige informatie vooraf naar buiten toe, er in een 

sneltreinvaart doorheen gejaagd. Daarnaast is dit bouwinitiatief, net als de stadvilla op het Noordereiland, in 

strijd met het ter plaatse geldende bestemmingsplan uit 2010 (Bestemmingsplan Schiebroekse Park e.o.). Op de 

plek van de voorgestelde nieuwbouw geldt namelijk de bestemming ‘groen’. De beplanting, waaronder vele 

bomen, vormt een onmisbare groene omzoming van het sportcomplex en draagt in hoge mate bij aan de 

ecologische verbinding tussen het Schiebroekse Park en het Lage Bergsche Bos. Verder is de Hoge Limiet een 

belangrijk historisch lint. Toch adviseerden de leden van de commissie Schiebroek-Terbregge positief. Ook de 

meerderheid van de deelraad stemde op 11 december in met de komst van een fitnesscentrum, medisch cluster, 

buitenschoolse opvang en sportwinkel, omdat ‘hiermee invulling wordt gegeven aan de ambitie om topsport te 

stimuleren’. Alleen de fractie OPLW was, samen met één lid van de PvdA-fractie, tegen: de plannen van de 

hockeyclub lijken meer gericht op verkoopactiviteiten, de groenzone wordt aangetast en het parkeerterrein is 

nodeloos groot. Bewoners- en groenorganisaties zullen alert moeten blijven. 

 

Deelgemeente Hoogvliet 

Bonairepark 

Het Bonairepark in Hoogvliet vormde jarenlang een groene buffer tussen de A15 en de 

bebouwing. Maar in het voorjaar voltrok zich een ramp. Tussen de Aveling en de Digna 

Johannaweg kapte het Warmtebedrijf Infra N.V. zo’n 700 bomen met een omtrek van 

meer dan 50 cm. Veel meer dan via een vergunning was aangevraagd, namelijk 11 bomen 

en 5.880 m
2
 bosplantsoen. De Bomenridders keken lelijk op hun neus. Wij hadden geen 

bezwaar gemaakt tegen de aanleg van de restwarmteleiding, omdat afvang van CO2 goed 

is voor het milieu. Dat het Warmtebedrijf misbruik zou maken van de vergunning, hadden wij niet voorzien. 

Bewonersvereniging Nieuw Engeland (BNE) tekende wel bezwaar aan. Zij wilde dat de leidingen op een andere 

manier werden aangelegd. Op een ochtend werden de bewoners aan het Arubaplein echter wakker geschud door 

zaag- en hakselmachines en was het Bonairepark binnen enkele uren veranderd in een volkomen kaalslag. Een 

Hockeyclub Rotterdam wil graag uitbreiden met een sport- annex gezondheidscentrum 
(witte contour rechts) en een extra hockeyveld (witte contour links). Het gebouw is middenin 

een perceel met bomen en struiken gesitueerd. Daarnaast zit de buurman niet te wachten op 

een hockeyveld pal tegen zijn schuur. 
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verzoek om een voorlopige voorziening eind februari haalde niets uit. De voorzieningenrechter kon de kap niet 

meer tegenhouden, omdat de bomen al waren omgezaagd.  

Tot overmaat van ramp besloot de deelgemeente Hoogvliet om het Bonairepark opnieuw in te richten en de 

groene buffer flink uit te dunnen. Behalve struiken werden er honderden bomen gerooid, met een soort plantsoen 

als resultaat. In november stapte de BNE weer naar de rechter. Voorzitter Gerard Bastemeijer toonde recente 

luchtfoto’s en beelden van voor de kap. “Er zou amper een boom om gaan. In plaats daarvan zijn er minimaal 

700 bomen gerooid. Volgens de uitvoerder GKB is er in het gehele Bonairepark gekapt. Het bos is 800 meter 

lang en gemiddeld 50 meter breed, dus 4 hectare groot. Maar in de vergunning staat dat er over circa 6.000 m
2
, 

oftewel 0,6 ha zou worden gekapt. De vergunning klopt dus niet en de kap is onrechtmatig.” De juriste van het 

Warmtebedrijf gaf toe dat het beeld ‘niet helemaal wenselijk’ was, maar dat de luchtfoto’s ook een vertekend 

beeld gaven. “Het is nu even kaal, maar dat is maar tijdelijk,” aldus de juriste. Feit is, dat van de groene rand ten 

noorden van Hoogvliet een strook van zo’n 20 meter breed is vernietigd. Terwijl de bomenkap voor de 

verbreding van de A15 nog moet plaatsvinden. De bewoners genieten nu al van de herrie en de stank, 

veroorzaakt door de enorme hoeveelheid verkeer, en kijken ook uit op de tanks van de Shell. 

 

Komijnhof en Kaneelhof  

In spanning wachtten wij samen met 23 bewoners op de uitslag van de hoorzitting van 25 oktober 2011. Op die 

avond hadden we onze bezwaren tegen het kappen van 21 bomen aan de Komijnhof en 5 + 15 bomen aan de 

Kaneelhof toegelicht. Na maandenlang aandringen bij de deelgemeente Hoogvliet verstuurde het dagelijks 

bestuur op 19 april het besluit toe: van de 41 te kappen bomen blijven er 33 staan. De Bezwaarschriften-

commissie vond dat het dagelijks bestuur onvoldoende duidelijk had kunnen maken dat de bomen verwijderd 

moesten worden voor herbestrating, om de brandweer meer ruimte te geven en/of omdat de bomen matig van 

kwaliteit zouden zijn. Het bestuur kon namelijk geen advies van de brandweer laten zien. En uit de 

boombeoordelingslijst van de werf Hoogvliet bleek dat de bomen, die zogenaamd ziek waren of ‘vanwege 

kwaliteit en groeikans’ verwijderd moesten worden, helemaal niets mankeerden. De meeste bomen kunnen nog 

langer dan 10 jaar mee. Aan de Komijn- en Kaneelhof worden nu alleen die bomen weggehaald, die op een 

ongelukkige plaats staan. De rest, oftewel 80 procent, blijft ongemoeid. 

 

Deelgemeente IJsselmonde 

Schopenhauerweg 

Aan de Schopenhauerweg en Bierens de Haanweg moeten 15 hemelbomen en 294 m
2
 bosplantsoen het veld 

ruimen in verband met rioolwerkzaamheden en herinrichting. Twee hemelbomen aan de Schopenhauerweg zijn 

kwalitatief als ‘goed’ beoordeeld. In de begeleidende notitie lezen wij: “Voor de hemelbomen met een goede 

kwaliteit is het belangrijk om deze kwaliteit te behouden. Daarom zal er bij deze bomen standplaatsverbetering 

moeten plaatsvinden.” Tot onze verbazing staat op de rooitekening echter een groot kruis door deze gezonde 

 Arubaplein  

Op de foto’s is de hoek Aveling-A15 te zien, 
met linksonder het Arubaplein, voor en na het 

toeslaan van met name het Warmtebedrijf. 

Gerard Bastemeijer van de BNE: “Er zijn 
circa 300 bomen verdwenen in de groenstrook 

tussen de Aveling en het Arubaplein. Let, 

naast de 20 meter brede strook, ook op 

dunning van de bosrand.”  

“Er is bewust verstoppertje gespeeld door de 
deelgemeente, zeker tijdens 

bewonersavonden.” 
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bomen. Het was toch belangrijk om deze bomen te behouden? 

Van bewoners horen we dat de bomen er al 50 jaar staan. 

Waarom gaat dan toch de zaag erin? Volgens de notitie zou de 

ophoging ‘minimaal’ zijn, ‘hooguit 20 cm’. Maar in de laatste 

conceptbestektekeningen was dat circa 30 cm geworden en dat 

overleven de bomen niet, legde de werfbeheerder ons uit. 

Ondersteund door 17 bewoners dienden wij een bezwaar in 

tegen het kappen van gezonde, 50-jarige bomen vanwege 10 

cm extra ophoging. Een bewoonster zamelde daarnaast nog 

153 handtekeningen in. Wij pleitten bij de 

bezwaarschriftencommissie voor alternatieve, 

boomvriendelijke oplossingen, zoals het ophogen met lichter 

materiaal of het toepassen van boomkratten. Mensen beseffen 

het dikwijls niet, maar aan een gezonde, volgroeide boom 

hangt ook een prijskaartje. De hemelbomen aan de 

Schopenhauerweg werden getaxeerd op € 8.500,- tot € 

11.000,- per stuk. De werf paste het plan aan en liet 3 

hemelbomen - waarvan één van ‘matige kwaliteit’ - aan de Schopenhauerweg staan. 

 

 

Spinozapark  

’Het groene en waterrijke Spinozapark geeft een kwalitatieve aanvulling op de leefomgeving’, pocht 

IJsselmonde op haar deelgemeentepagina. Waterrijk is het zeker op deze locatie, die meer gelijkenis vertoont 

met een veredeld weiland waar hier en daar een boom staat, dan met een park. Ondanks de extra waterberging is 

het er nog altijd drassig. Een half jaar na de start van de uitvoering van de 2
e
 fase maakte het voormalige groene 

hart van Lombardijen een troosteloze indruk. Het was hartje zomer, maar het leek wel herfst met 32 dode bomen 

aan de Pascal- en Spinozaweg. De (deel)gemeente liet een bodemonderzoek uitvoeren door het groentechnisch 

bureau Mol Agrocom-Boonman uit Oude Tonge. 

"De situatie in het deels gerenoveerde park gaf op 

het moment van ons bezoek een zeer natte indruk," 

aldus het onderzoeksrapport. "Een aantal bestaande 

kastanje en metasequoia bomen zijn reeds 

weggevallen. Overige nieuwe aanplant, waaronder 

acer en koelreuteria zijn eveneens niet of nauwelijks 

tot ontwikkeling gekomen en staan in het water." De 

onderzoekers stellen voor om zuurstof in de bodem 

te brengen. Ook is de aanleg van drainage nodig. Dat 

had van meet af aan moeten gebeuren, maar werd 

destijds te duur bevonden. Het Spinoza’park’ is na 

alle ingrepen alles behalve groen gebleven of 

groener geworden. Sinds 2010 zijn er 96 bomen 

gekapt. Op het deel aan de Catullusweg, dat bij het 

‘park’ zal worden gevoegd, zijn 11 bomen gekapt. 

De fraaie hemelbomen aan  

de Schopenhauerweg die dreigden te verdwijnen  

voor rioleringswerkzaamheden en herbestrating.  

Door de hemelbomen van goede kwaliteit (met groen vierkant) staat ineens een groot kruis (tekening rechts). Omdat 
de straat 30 cm in plaats van 20 cm wordt opgehoogd, worden de bomen alsnog omgezaagd. Bezwaren van 

bewoners en De Bomenridders hebben dit voorkomen. Zelfs de als ‘matig’ beoordeelde hemelboom (met geel 

vierkant) op de hoek van de straat is blijven staan. (N.A. = niet aanwezige boom). 

De 2
e
 fase van de herinrichtingswerkzaamheden in het 

Spinoza’park’ startte half januari 2012. 
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Het totale aantal gesneefde, gezonde bomen komt 

daarmee op 107. Nu heeft het dagelijks bestuur plannen 

met het Park De Twee Heuvels dat ‘veel aantrekkelijker’ 

moet worden. Portefeuillehouder Buitenruimte Wouter 

Boonzaaijer heeft daarbij het Spinoza’park’ als voorbeeld 

voor ogen. Dat belooft weinig goeds.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deelgemeente Kralingen-Crooswijk 

Erasmus Universiteit Rotterdam 

In het kader van een herinrichting 2012-2013 van de campus 

Woudestein van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) zijn 

begin 2011 zo’n 265 bomen gekapt (door het voortdurende 

gegoochel met cijfers zullen we het exacte aantal nooit te weten 

komen). Van de 71 te verplanten bomen werden tientallen platanen 

versleept naar het noordelijke deel, waar in de toekomst een 

‘parkachtig landschap’ moet ontstaan. Tot onze verbijstering wilde 

de EUR medio 2012 nog eens 14 grote linden aan de Oudlaan 

kappen voor een inrit naar de nieuwe ondergrondse parkeergarage op 

de campus. Het verplanten van de bomen werd echter ernstig 

bemoeilijkt omdat ze in verontreinigde grond bleken te staan. 

Intussen verdronken ze bijna door de verhoogde grondwaterspiegel 

ter plaatse. Wij zetten samen met de Bewonersvereniging Kralingen-

Oost (BKO) via een bezwaarschrift grote druk op verplanting in 

plaats van kappen. Van de Milieudienst Rijnmond (DCMR) was 

hiervoor een aparte vergunning nodig, waarbij strenge eisen werden 

gesteld. Het is gelukt om vrijwel alle bomen te sparen en in de 

directe omgeving terug te plaatsen, mede dankzij de inzet van de 

mensen van de werf Kralingen-Crooswijk. Tot overmaat van ramp 

bleken vervolgens 10 enorme wilgen in de noordrand besmet met de 

watermerkziekte. De kapvergunning werd begin september verleend. 

Op 3 november werden de laatste 7 platanen met stamdiameters van 

60 cm langs de Collegelaan tegen gebouw C aan gezet. Zij komen in 

de plaats van 7 zeer 

grote suikeresdoorns, 

die de restauratie van 

dit pand niet over-

leefden. Het evenwicht tussen Woude en Stein is in het voordeel 

van het laatste beslist, al wast de EUR zichzelf graag groen met de 

slogan ‘greening the campus’. Maar eendrachtige samenwerking 

tussen de BKO en de Bomenridders zorgde ervoor, dat zo veel 

mogelijk bomen op en rond de campus werden gespaard. 

 

 

 

 

 

In de zomer van 2012 biedt het Spinoza’park’ een 

trieste aanblik met 32 dode bomen. 

Deze grote linden aan de Burgemeester Oudlaan zijn behouden 
gebleven door verplanting. Van de 14 exemplaren was helaas 1 

boom overleden door een te hoge grondwaterstand. 

Tegen gebouw C staan nu platanen, die 
verplant werden vanaf de Hogeschool-

laan. Hier vervangen ze de gekapte 

suikeresdoorns. 
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Deelgemeente Noord  

Noorderhavenkade 

Met de steun van 45 bewoners hebben wij de onnodige kap van 7 

gezonde acacia’s aan de oostzijde van de Noorderhavenkade 

kunnen tegenhouden. Voor 11 exemplaren was in september een 

kapvergunning aangevraagd en verleend. De bomen zouden 

overlast geven en moeten wijken voor ophoging van het trottoir. 

Wij gingen ter plaatse kijken en vonden het idee om te 

herbestraten zwaar overdreven. Zo beredeneerd kan men in heel 

Noord de stoeptegels wel recht gaan leggen. Tijdens de 

bewonersavond op 9 oktober vertelde een landschapsontwerper 

dat de stoep slecht was geworden door wortelopdruk. Opnieuw 

bestudeerden wij de situatie en ontdekten dat de plantgaten erg 

klein zijn, terwijl de stoep heel breed is. Met andere woorden: er 

is genoeg ruimte om de bomen grotere boomspiegels te geven. 

Bij voldoende doorwortelbare ruimte drukken de boomwortels 

de stoep niet op. Verder kunnen bomen een ophoging van 15 cm 

- waar aan de Noorderhavenkade sprake van was - probleemloos 

aan. Van de 11 te kappen acacia’s bleken slechts 4 bomen 

minder vitaal te zijn. Toch volhardden medewerkers van de werf 

Noord in het kappen van alle bomen, dus ook de gezonde 

exemplaren, omdat anders ‘de visuele structuur van de bomenrij’ 

werd verstoord. In ons bezwaar noemden wij dit een onzinnige 

reden. Er is namelijk helemaal geen sprake van een 

doorgaande bomenrij aan de oostzijde van de 

Noorderhavenkade. Verder zouden er klachten van bewoners 

zijn over de bomen. Bij navraag om hoeveel bewoners het 

ging, kregen wij als antwoord: “Eén of twee.” En 

waarover werd geklaagd? “De bomen trekken licht 

weg en zijn raar gesnoeid.” Wij hekelden de 

onzorgvuldige belangenafweging en verzochten de 

bezwaarschriftencommissie de verleende vergunning 

in te trekken. Twee bewoonsters haalden 45 

handtekeningen op voor het behoud van de bomen. 

Mede dankzij hun inzet werd de vergunning 

ingetrokken en de hoorzitting afgeblazen. Later bleek 

dat vooral één bewoner de acacia’s, die hij als 

‘onkruid’ beschouwt, weg wil hebben. Hij overweegt 

nu om meer dan 45 handtekeningen op te halen om 

de bomen alsnog te laten kappen… 

 

 

Deelgemeente Overschie 

Oude Kleiweg 

Het heeft lang geduurd, maar de illegale kap van zo’n 120 bomen en een hoeveelheid bosplantsoen aan de Oude 

Kleiweg is na anderhalf jaar beboet. Na 5 weken lang de politie bellen en bij het politiebureau langsgaan, konden 

we op 29 april 2011 eindelijk aangifte komen doen. Op 7 juli 2012 lichtte de politie ons in over de stand van 

zaken: het Openbaar Ministerie had bepaald dat de gemeente Rotterdam € 5.000,- 

moet betalen voor het zonder vergunning kappen van vergunningplichtige bomen aan 

de Oude Kleiweg. Ook is er een herplantplicht opgelegd voor die locatie. Het 

bemachtigen van de strafbeschikking had vervolgens nog de nodige voeten in de 

aarde. Een bedrag van € 5.000,- is natuurlijk een lachertje voor de gemeente 

Rotterdam, maar het gegeven dat een dergelijk strafbaar feit eindelijk is beboet, is ons 

al heel wat waard. Vaak genoeg kwam de gemeente weg met het stiekem kappen van 

bomen en struiken, zoals in december 1997, toen medewerkers van Gemeentewerken 

21 bomen rooiden in Park Zestienhoven, voordat er een vergunning was verleend. Ook 

verwijderden zij bijna een hectare aan bosplantsoen meer dan volgens de vergunning 

De acacia’s aan de oostzijde van de Noorder-
havenkade, waarvoor een kapvergunning was 

verleend. De bomen zouden overlast geven en 

de stoep opdrukken met hun wortels. 
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was toegestaan. De aangifte van De Bomenridders 

en de Vereniging Tegen Milieubederf verdween in 

de doofpot. In het Schiebroekse Park werden in de 

jaren 2003, 2004 en 2005 ten onrechte 3.500 bomen 

gekapt. Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik 

deed hiervan aangifte. De rechtbank Rotterdam 

kreeg het echter voor elkaar om het complete 

strafdossier kwijt te raken. Toen de stichting aangifte 

deed van de zoveelste illegale kap in het 

Productiebos - waar de afgelopen jaren ook al 

honderden bomen op een oneigenlijke manier zijn 

verdwenen – werd deze bij Slachtofferhulp 

genoteerd als een 

‘getuigenverklaring’. 

 

 

 

 

Deelgemeente Prins Alexander 

Prinsenpark 

De Bomenridders en de Bomenstichting Capelle aan den 

IJssel overlegden begin februari met twee bestuursleden 

van Stichting Spaar het Prinsenpark. Deze stichting werd 

op 29 april 2011 opgericht en maakt zich sterk voor het 

behoud van het open en ruimtelijk karakter en de 

bescherming van de leefbaarheid van het park. De 

deelraad van de deelgemeente Prins Alexander besloot 

namelijk eind januari 2011 om een woontoren van 18 

woonlagen in het Prinsenpark te laten bouwen. Dit is het 

derde geval waarbij het bestemmingsplan met voeten 

wordt getreden: het Prinsenpark heeft de bestemming 

groen. Bewoners dienden in totaal 383 zienswijzen in en 

2.631 bewoners en gebruikers van het park lieten weten 

het niet eens te zijn met de locatie van de woontoren IN 

het Prinsenpark. Maar het college van burgemeester en 

wethouders wees alle zienswijzen begin december 2012 af. De circa 63 

meter hoge Berninitoren zal in ieder geval ten koste gaan van een 

bosplantsoen met een aantal populieren. Tijdens de schouw ontdekten 

we grote bonte spechten en diverse spechtenholen. Tevens werden een 

roodborstje, koolmezen en een staartmees gesignaleerd, naast de 

geijkte vogelsoorten ekster, reiger, kauw en halsbandparkiet. Ook 

zitten er zeker drie verschillende soorten vleermuizen, zei een 

bestuurslid. Verder komen uilen graag op deze plek. Dit bijzondere 

bosplantsoen moet behouden blijven, vinden wij. Daarom steunen we 

de bewoners van de wijken Prinsenland en Het Lage Land, die zich 

verzetten tegen de komst van een tweede woontoren in het 

Prinsenpark.  

www.spaarprinsenpark.nl 

 

 

 

Het vogel- en vleermuisrijke bosplantsoen nabij het 
Bramanteplein, waar gemeente en deelgemeente een 

circa 63 meter hoge woontoren willen laten verrijzen. 

Grote bonte specht, gespot op een populier in het Prinsenpark, nabij 
het Bramanteplein. Deze vogel raakt straks zíjn woontoren kwijt. 
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Deelgemeente Rotterdam Centrum 

Diverse locaties 

In het centrum van Rotterdam zijn in het voorjaar 43 nieuwe bomen aangeplant. En dan niet van de gebruikelijke 

‘sprieten’ (standaardmaat 16/18 cm stamomtrek), maar echt forse bomen waar je ‘u’ tegen zegt. Vier 

zilveresdoorns met stamomtrekken tussen de 93 en 100 cm aan de Oostmolenwerf. Acht platanen met omtrekken 

van 63-79 cm aan de Blaak/Mariniersweg op een stenige vlakte, waarbij de stenen worden vervangen door gras. 

De Schiedamsevest is opgefleurd met 14 nieuwe bomen (stamomtrek 31 cm). Twaalf bomen staan in het talud 

bij het Russisch orthodoxe kerkje: 7 beuken en 5 Anna Paulownabomen; die bloeien heel mooi blauw in het 

voorjaar. Op het Willemsplein zijn 9 iepen geplant met een stamomtrek van 63-79 cm. Nummer 10 arriveerde in 

het najaar. Op Nationale Boomplantdag hebben 

schoolkinderen 8 amberbomen geplant in de 

Zijdewindestraat. Hiermee is de mythe, dat het beter is 

om ‘sprietjes’ aan te planten, omdat die beter zouden 

aanslaan en sneller zouden groeien, ontkracht. Waar een 

wil is, zijn bomen ‘met een maatje meer’ prima aan te 

planten. Want wij hebben vernomen dat de 

omstandigheden op kwekerijen de laatste jaren zodanig 

zijn geëvolueerd, dat bomen met een grotere omtrek 

(40/45 cm) prima aanslaan. Daar hangt wel een 

prijskaartje aan, en dat is waar de schoen wringt. Heeft 

men het geld ervoor over? Niet alleen de dikkere boom 

is duurder, dat geldt ook voor de logistiek. De bomen 

met een stamomtrek van 30/35 cm, al jaren de 

standaardmaat in het centrum, zijn overigens per saldo 

niet duurder. Bovendien bieden de stevigere 

exemplaren een aantal voordelen: ze zijn 

vandalismebestendig (kunnen niet gemakkelijk 

afgebroken worden) en ondergronds te verankeren, 

zodat je niet van die lelijke palen ernaast hoeft te zetten. Ook is er minder aanrijschade en scheelt het vier 

groeijaren. Tot slot is het beeld dat je neerzet heel bepalend. Bomen met een grotere stamomtrek tonen veel 

meer.  
 

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

zaken en nog vele andere artikelen lezen. 

 

Financiële verantwoording  

Donateurs en gevers brachten in 2012 een bedrag van € 3.170,50 bijeen. Waarvoor onze 

dank! 

De uitgaven bedroegen € 3.551,46, waardoor een negatief saldo van € 380,96 is ontstaan. 

Het aantal donateurs van de stichting schommelt rond de 250. 

 

Waaraan gaven wij uw bijdrage o.a. uit? 

 Juridische ondersteuning       €   421,- 

 Kosten jaarverslag + porto       €   694,- 

 Legeskosten         €   620,- 

 Organisatiekosten (kantoorkosten, website, cursussen, boeken) €   930,- 

 Ondersteuning andere groene groepen     €   750,- 

 

Wij wensen u een mooi bomenjaar! 

 

Het bestuur van stichting De Bomenridders, maart 2013 

De fraaie bomencartoons zijn van Sandra 

de Haan, www.sandradehaan.nl 

Website: www.debomenridders.nl 

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

penningmeester@debomenridders.nl, officiële en organisatorische contacten: bestuur@debomenridders.nl,  

Postadres: Dirk Smitsstraat 76, 3031 XE Rotterdam 

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

Graag uw donatie (of gift) overschrijven naar: 7828479 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. 

Op de foto zijn 4 van de 8 nieuw geplante, grote 

platanen aan de Mariniersweg te zien. 

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

