Jaarverslag stichting De Bomenridders 2014
Beste lezer(es),
Hierbij ontvangt u een overzicht van onze werkzaamheden in 2014.
Allereerst bedanken wij onze donateurs weer heel hartelijk voor hun financiële steun.
In 2014 bemoeiden wij ons met circa 95 zaken, groot en klein. In dit Jaarverslag belichten we per Gebied
(voorheen deelgemeente) één zaak of twee zaken. Daarnaast verrichtten we nog een hoop andere werkzaamheden in 2014: we organiseerden een kennis- en informatieavond voor Gebiedscommissieleden, voerden we 47
overleggen met ambtenaren over projecten (herinrichtingsplannen), brachten we een bezoek aan De Bomenridders Amsterdam, maakten we kennis met de nieuwe wethouder Buitenruimte Joost Eerdmans, woonden we 11
bijeenkomsten bij (exclusief onze bestuursvergaderingen), spraken we in bij de deelgemeente Overschie en bij
de commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte, woonden we 7 hoorzittingen bij en gingen we 8 keer schouwen
met groenbeheerders.
Ecoloog Han van Hulzen ontwikkelde op ons verzoek een
Bomencursus voor kinderen. Daarnaast zijn wij in 2014
gestart met het ontwikkelen van de app ‘BoomindeBuurt’.
De bedoeling van de app is dat zoveel mogelijk boomkennis
wordt verspreid onder inwoners van Rotterdam. Deze
boomkennis begint met het kennen van de bomen in je buurt.
Alle door de gemeente geïnventariseerde bomen zijn al
zichtbaar via deze app. Vervolgens is het de bedoeling dat
ook de geïnventariseerde bomen van het Havenbedrijf en
woningcorporaties getoond worden. Hierbij gaat het om
gegevens als boomsoort, leeftijd,
stamomtrek en de indicatieve waarde van een boom. Om inwoners verder actief te
betrekken, is het ook mogelijk om bomen die nog niet geïnventariseerd zijn zelf toe te
voegen, waarbij hulp geboden wordt met foto's om de soort te herkennen. Ook kan bij
de aanwezige bomen een verhaaltje of opmerking geplaatst worden, zodat het groen
in de buurt nog meer een persoonlijke beleving krijgt. Uiteindelijk moeten ook
kapaanvragen en vergunningen in de app gepresenteerd worden. Het doel voor 2015
is om deze app gereed te maken en actieve Rotterdammers te enthousiasmeren.
Meer informatie kunt u lezen op onze website, onze Facebook-pagina en via Twitter.
Volgden eind 2012 circa 1.000 mensen ons via Twitter, eind 2014 was dat aantal
inmiddels gegroeid naar 2.238 volgers! Op onze Facebook-pagina telden we 968
likes.
Het verdwijnen van de deelgemeenten
De gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart leverden een nieuwe wethouder
Buitenruimte op: Joost Eerdmans (Leefbaar Rotterdam) nam deze portefeuille over
Een schermvoorbeeld van de
van Alexandra van Huffelen (D66). Tegelijkertijd werden de deelgemeenten
bomenapp die stichting De
opgeheven. In plaats daarvan verschenen de Gebieden en Gebiedscommissies. Dat
Bomernidders ontwikkelt in
bracht veel veranderingen bij de gemeente met zich mee; zo werden de
samenwerking met softwarewerkzaamheden van medewerkers bij de deelgemeenten naar de gemeente
bedrijf Impart IT B.V..
overgeheveld. De aanvragen voor vergunningen worden nu door nog maar 2 personen
behandeld en verleend (of geweigerd). En bezwaarschriften belanden sinds 19 maart allemaal op de mat van de
Servicedienst Juridische diensten, met grote vertragingen van behandeling tot gevolg.
Informatievoorziening, APV en procesgang
De informatievoorziening is nu centraal geregeld. Waar sommige deelgemeenten nog redelijk uitgebreid publiceerden over omgevingsvergunningen voor het kappen van bomen, is dat met de centralisatie weer ongedaan
gemaakt. Wel krijgen wij sinds oktober alle aanvragen en beschikkingen rechtstreeks toegestuurd. De inwoners
van Rotterdam moeten het echter doen met de summiere informatie in de huis-aan-huisbladen en op de
gemeentelijke website en met het telefoonnummer 14010, waarmee je normaliter verder het bos wordt
ingestuurd.
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Het college van burgemeester en wethouders
trachtte van de zomer ongemerkt een wijziging door
te voeren in de Algemene Plaatselijke Verordening,
maar wij kregen daar lucht van. “Het Burgerlijk
Wetboek schrijft voor dat de erfpachter hetzelfde
genot van de zaak heeft als de eigenaar”, schreef
wethouder Joost Eerdmans in zijn brief van 19
augustus aan de gemeenteraad. Vervolgens
concludeerde hij dat de vrijstelling van de eigenaar
dan óók geldt voor de erfpachter. Die conclusie is
volgens ons niet correct. “Deze gevolgtrekking zal
ook in de praktijk tot
onduidelijkheid leiden”,
zeiden we tegen de
leden
van
de
Commissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte, die op 8 oktober vergaderden.
Met het verdwijnen van de deelgemeenten is het beschermen van bomen nog
moeilijker geworden. De meeste dagelijkse besturen stelden in de door hun
afgegeven beschikkingen dat men met het kappen van bomen diende te wachten
‘totdat vaststaat dat direct belanghebbenden geen bezwaren hebben en/of tot op de
bezwaren onherroepelijk is beslist’. Maar sinds de gemeente Rotterdam over de
bezwaarschriften gaat, is bezwaar maken echt een wassen neus geworden. Want na 6
weken mag een boom worden gekapt, ook al is er een bezwaar ingediend. Dus als
wij en andere groenliefhebbers willen voorkómen dat een boom wordt gekapt na het
aflopen van de bezwaartermijn van 6 weken, dan moet tevens een verzoek om een
voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de rechtbank. Voor ons kost dat €
328,-, voor een burger € 165,-. Plus een hoop extra werk. De procesgang wordt dus
bemoeilijkt.
Wij dienden in 2014 naast 7 bezwaarschriften ook 4 verzoeken om een voorlopige
voorziening in (2 verzoeken konden we vervolgens weer intrekken, nadat de vergunninghouder liet weten de
bomen niet meteen te zullen kappen). Tegen de bouw van een collectiegebouw in het Museumpark dienden we
een zienswijze in. Tegen het ongegrond verklaarde bezwaar in verband met het kappen van 10 bomen in de wijk
Bloemhof in het gebied Feijenoord, dienden we een beroepsschrift in, en ook weer met een verzoek om een
voorlopige voorziening om te voorkómen dat de bomen gekapt zouden worden voordat de zitting plaatsvond.
Jeanne van der Velden neemt afscheid als bestuurslid
Ze richtte 17 jaar geleden stichting De
Bomenridders op, samen met 5 andere
inwoners van Hoogvliet, en bleef al die tijd
actief. Twaalf jaar als voorzitster en daarna als
bestuurslid. Nu is het mooi geweest, vindt
Jeanne van der Velden: “Ik ga niet door tot
mijn honderdste!” Op 22 november maakten
de huidige Bomenridders een uitstapje met
Jeanne naar de ‘Groeiberg’ langs de A15 en
het Arboretum in Hoogvliet. Sinds de
oprichting van De Bomenridders strijdt
Jeanne, daarbij enorm gesteund door de
Bewonersvereniging Nieuw Engeland, voor
een goede compensatie van de duizenden
bomen en struiken die sneefden voor de Jeanne van der Velden bij een door haar geredde boom.
verbreding van de A15. In 2004 richtte ze in
‘De Heerlijkheid’ het Arboretum Hoogvliet op, met als doel het verzamelen en behouden van (bijzondere)
heesters, bomen, struiken en planten. Enkele wapenfeiten van De Bomenridders, onder leiding van Jeanne: het
redden van circa 40 oude platanen aan de Groene Hilledijk, die voor de TramPlus zouden moeten wijken.
Uiteindelijk werd de tramlijn verlegd en konden de platanen blijven staan, mede dankzij de hulp van bewoners
en winkeliers (2000); het winnen van de Vrijwilligersprijs Rotterdam en het helpen oprichten van Bomenridders
in andere plaatsen, zoals Leeuwarden, Amsterdam en Vlaardingen (2002); het behoud van 46 oude platanen in
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de Teilingerstraat. De bomen zouden niet meer zo vitaal zijn. Samen met de bewoners protesteerden De
Bomenridders tegen de plannen. Resultaat: in plaats van kappen werd groeiplaatsverbetering toegepast (2004);
Jeanne stapte naar de rechter toen de deelgemeente IJsselmonde weigerde de enorme hoeveelheid groen, die was
gesloopt voor de bouw van het Maasstadziekenhuis, te compenseren. Het betrof 451 solitaire bomen, 8.642 m2
houtopstand, 5.110 m2 bosplantsoen, 176 m haag en 1.221 m2 sierbeplanting. Op het laatste nippertje stortte het
Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam € 829.454,- (de getaxeerde boomwaarde) in het Bomenfonds (2006).
Gebied Charlois
Wielewaal-Oost
Op de in onbruik geraakte sportvelden tussen de wijk
Wielewaal en de Groene Kruisweg gaat woningcorporatie
Woonstad vier huizenblokken bouwen. De plannen veroorzaakten nogal wat onrust in de wijk Wielewaal. Er moeten 49
bomen worden gekapt om de singel te kunnen verbreden voor
de noodzakelijke waterberging. Ook toegangswegen voor
bouwverkeer moet men aanleggen. We zochten contact met
Woonstad om erachter te komen welke bomen weggaan en wat
er aan groen terug zou komen. De projectmanager heeft niet
alleen ons uitgebreid geïnformeerd, maar organiseerde samen
met de gemeente ook een informatieavond in de wijk. De
plannen die landschapsarchitect Eric Jongen daar presenteerde,
vielen niet tegen:
1) De groene buffer tussen nieuwbouw en Groene Kruisweg
zal verdicht worden door aanleg van een ‘mantelzoom’, een
strook heesters tegen de bomen die onderin juist kaal zijn Fraaie populieren aan de Warmoldstraat.
geworden, zodat die de weg beter afschermt.
2) Er worden 102 bomen geplant (stamomtrek 20-25 cm), diverser van soort dan wat er nu staat (populieren en
beuken): esdoorn, es, wilg, beuk, gleditia, magnolia. Deze bomen geven meer variatie in kleuren in de herfst.
3) Het dichtgegroeide beukenbosje langs het Ursulapad wordt uitgedund, zodat enkele beuken groter kunnen
worden. Er komt een verplantingsonderzoek en we hopen dat enkele beuken gespaard kunnen blijven. Wortelkluiten zullen waarschijnlijk erg in elkaar zitten. Buurtbewoners houden het in de gaten.
4) De bomenrij langs de singel is een belangrijke vleermuisroute. Na verwijdering van enkele bomen worden de
ontstane gaten door schermen opgevuld, zodat deze beschermde zoogdieren hun route kunnen blijven volgen.
5) Er komen geen harde beschoeiingen, maar natuurlijk glooiende oevers met riet.
6) De huizenblokken worden in 4 fases gebouwd. De bomen worden pas gekapt als er gestart moet worden met
bouwrijp maken. Zo probeert men kaalslag zoveel mogelijk te spreiden. Betrokken buurtbewoners zijn er niet
gerust op dat het rooien echt in fases zal gaan en houden een oogje in het zeil.
7) De grote populieren langs de Warmoldstraat blijven voorlopig staan.
Gebied Delfshaven
Essenburgpark
Tussen de spoorlijn van Rotterdam naar Schiedam en de Essenburgsingel
ligt een groenstrook van circa 12 hectare. Bewoners van deze straat,
verenigd in de stichting ProGroen, ijveren al jaren voor de ontwikkeling
van dit gebied tot een groot stadspark. In 2009 vroegen zij de
Wetenschaps-winkel van Wageningen UR om wetenschappelijk
onderbouwd advies. Twee jaar later verscheen het rapport ‘Op weg naar
Park Essenburg’. De bewoners richtten de Pluktuin, Ieders Tuin en de
Spoortuin op, en bouwden zo gestaag aan het lintpark, dat vanaf station
Rotterdam CS naar de Mevlana-moskee loopt. Toen NS Vastgoed B.V., de
eigenaar van de grond, in mei aankondigde zijn terrein een nieuwe
bestemming te willen geven, werd het plan om een langgerekt stadspark te
ontwikkelen weer urgent. ProGroen vreesde dat bij het ontruimen van de
op het NS-terrein aanwezige volkstuinen ook bestaande bomen door de
bulldozers zouden worden platgewalst. Daarom hebben wij samen met
ProGroen-leden eind september de aanwezige bomen geïnventariseerd.
ProGroen zou het liefst zien dat de gemeente de grond koopt (vraagprijs:
tussen de 3 miljoen en 7 miljoen euro), het gebied de bestemming ‘groen’
Tonny en Rio van ProGroen meten
bomen op bij de groeninventarisatie
in het Essenburgpark in wording.
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behoudt en dat het park beter toegankelijk wordt. De bewoners van de Essenburgsingel willen helemaal geen
gebouwen voor de deur: “Groen is wat de burger nodig heeft, en niet nog meer steen en beton, daar hebben wij al
voldoende van.” GroenLinks, PvdA, NIDA, Partij voor de Dieren en de SP dienden op 11 november de motie
‘Help ons het zelf te doen’ in. De gemeenteraad nam dit voorstel aan. De partijen willen dat het college van
burgemeester en wethouders de dienst Stadsontwikkeling de opdracht geeft om samen met de initiatiefnemers
van het Essenburgpark te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn om hun plan te realiseren. De bewoners willen
zelf ook de handen uit de mouwen steken bij de totstandkoming van een toegankelijk park. Een week later bracht
wethouder Joost Eerdmans een bezoek aan het stadspark in wording. Ondanks dat de gemeente enthousiast is
over het plan, is er te weinig geld beschikbaar. De bewoners laten zich echter niet ontmoedigen; zij geloven in de
komst van het park.
Gebied Feijenoord
Mallegat
Voor het kunnen uitvoeren van de
bodemsanering werden in januari 58
grote, volwassen bomen (circa 60
jaar) gekapt, voornamelijk abelen en
wilgen. Vier bomen die gespaard
zouden blijven, werden uiteindelijk
gekapt, evenals een boom die op het
nieuwe tracé voor de gasleiding
stond. Wij trokken bij
de
projectleider aan de bel toen wij
constateerden dat de bomen, die
behouden bleven, niet waren
voorzien van adequate stam- en
wortelkluitbescherming, terwijl er
met fors materieel werd gewerkt.
We wezen erop dat de aannemer
Trieste aanblik van het Mallegatpark na de bomenkap.
zich aan de besteksbepalingen en aan
de Bomenposter diende te houden. Eind februari en in april overlegden we over de herinrichting van het park.
Omdat de bodem vooral uit klei en veen bestaat, ging de landschapsarchitect voor zijn beplantingsplan uit van
het bostype essen-iepenbos. Naast de essen en iepen komen hierin ook esdoorns, eiken, elzen en schietwilgen
voor. Wij pleitten voor de aanplant van zo dik mogelijke bomen, minimaal 40-45 cm stamomtrek. Maar de
beleidsadviseur fysiek van de deelgemeente Feijenoord zei dat het budget voor de groenaanleg van € 240.000,dan zo op was. We wezen op de linden in de Van der Takstraat. “Die gaan eraan als daar nieuwbouw komt.”
Door ze naar het Mallegatpark te verplaatsen, blijven ze behouden. Of dat daadwerkelijk gebeurt, zullen we in
november 2015 zien, als de nieuwe bomen in het park worden aangeplant.
Ons Park
Bewoners van het Noordereiland spannen zich al jarenlang enorm
in om verstening om te zetten in vergroening en
woningbouwplannen van Woonstad en voormalig wethouder
Karakus van tafel te krijgen. Begin april zien we tot onze verbazing
ineens een groot bord staan bij het groene terrein, dat omsloten
wordt door de Maaskade, de Feijenoordstraat, de Brugweg en de
Prins Hendrikkade: ‘Herinrichting Ons Park’. De aanzet tot de
herinrichting is een bewonersinitiatief, maar wij zijn weer eens niet
geïnformeerd over de plannen. Tevens werd er een vergunning Duidelijke taal van de bewoners van het
verleend voor het Jan Eleveldpark, ‘herinrichting’ stond erbij, maar Noordereiland.
geen aantallen. We hadden ook geen aanvraag gezien, dus we
gingen hier meteen achteraan. Deborah Heijkoop van Stadsontwikkeling liet weten dat er 32 bomen gekapt
zouden worden voor de herinrichting. Drie populieren ‘die al gehalveerd zijn’, 12 kastanjes ‘vanwege de
infrastructuur’, 5 kastanjes ‘vanwege de nieuwe aanplant’ en een aantal kastanjes, die aangetast waren door de
kastanjebloedingsziekte. Mogelijk zou 1 jonge kastanje blijven staan. Wij verzochten om ook de populieren te
laten staan, waaraan in juni 2011 diverse insectenhotels waren bevestigd tijdens de feestelijkheden rondom
de ‘planvorming Ons Park’. Helaas brak 5 maanden later tijdens een zware storm 1 populier af. Maar bij de
opruimactie zijn gemakshalve alle 3 de bomen tot op enkele meters boven het maaiveld afgezaagd ...
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Kortgezette populieren hebben echter een belangrijke ecologische waarde. Ze vormen een onderkomen voor
vele soorten dierlijk leven. Daarnaast lopen ze ook weer uit. Naast het verdwijnen van 31 of 32 bomen
wilden we ook graag weten hoe het zat met andere bomen, die al eerder rond het Jan Eleveldterrein
verdwenen: 4 zieke kastanjes in 2011, 2 populieren, 1 kastanje en 2 instabiele abelen in 2012 en de 6
esdoorns, die in 2013 voor de ‘stadsvilla’ aan de Prins Hendrikkade waren gesloopt. Ons bezwaar tegen het
kappen van de esdoorns, dat wij in september 2012 indienden, werd ongegrond verklaard. Daarbij wees de
Bezwaarschriftencommissie op de herplantverplichting in de verleende vergunning: “Doordat er al veel
groen aanwezig is in de achtertuin, dient de herplant gerealiseerd te worden op het aanliggende terrein Jan
Eleveld 'Ons Park'. Dit kan geschieden door de
fysieke aanplant in totaal van 85 m2
bosplantsoen of het storten van € 3.556,- in het
bomenfonds van de deelgemeente Feijenoord.
N.B. of het aanplanten van plantmateriaal ter
waarde van dit bedrag in het kader van de
realisatie van het IP Jan Eleveld/Ons Park.”
Maar deze opgelegde herplant hebben wij tot op
heden nergens gerealiseerd gezien. Ook krijgen
wij al jaren geen antwoord op eerder gestelde
vragen naar een samenhangend beheerplan voor
groen en bomen op het Noordereiland.
Een groot bord van de gemeente kondigt de herinrichting van
Gebied Hillegersberg-Schiebroek
‘Ons Park’ aan.
Nieuwe Kerkstraat/Van den Hoonaardsingel
De buurtbewoonster is er ziek van. “Dit mag dus zomaar tegenwoordig.” Als medio april een beeldbepalende
kastanjeboom op de hoek van de Van den Hoonaardsingel en de Nieuwe Kerkstraat omgezaagd dreigt te worden,
belt ze de gemeente, die een boswachter langs stuurt. De kastanjeboom met een stamomtrek van 230 cm staat
echter in een tuin van een huis dat driekwart jaar eerder door een jong stel was gekocht. Zij zijn natuurlijke
personen en mogen sinds de wijziging van de Algemene Plaatselijke Verordening in juni 2013 alles in eigen tuin
omhakken wat ze willen, ongeacht de stamomtrek. “Wij hebben er vertrouwen in dat bewoners verantwoordelijk
met hun bomen omgaan”, aldus toenmalig
VVD-gemeenteraadslid Jan-Willem Verheij,
die hartstochtelijk had gepleit voor het
afschaffen van de kapvergunning voor
natuurlijke personen. “We hoeven echt niet
bang te zijn dat ze massaal de kettingzaag of
hakbijl in de bomen in hun tuin zullen zetten.”
Onze ervaring is inmiddels anders. De
meldingen van gekapte tuinbomen die ons
bereiken, zijn slechts het topje van de ijsberg.
Wij hopen dan ook dat de gemeenteraad tot
inkeer komt en weer een kapvergunningsplicht
instelt voor tuinbomen boven 50 cm
stamomtrek. Meer mensen zijn deze
mening toegedaan. Naar aanleiding
van het kappen van de monumentale
kastanje verschenen 20 verontwaardigde reacties op onze website,
zoals: “Dat er in Rotterdam geen
Deze prachtige, gezonde kastanjeboom is
meedogenloos gesloopt. Hij zou het dak
kapvergunning voor particulieren
beschadigen en er zou sprake zijn van
(meer) nodig is vind ik een
omvalgevaar. Omwonenden werden niet
onbegrijpelijke foute gemeentelijke
geïnformeerd, met alle commotie van dien.
beslissing.”

Gebied Hoogvliet
A 15 / ‘Groeiberg’
Vanaf 1997 hebben wij, samen met Bewonersvereniging Nieuw Engeland (BNE), gestreden voor een goede
compensatie van de duizenden bomen en struiken die gekapt moesten worden voor de verbreding van de A15. In
totaal verdween alleen al in Hoogvliet 8,63 hectare aan solitaire bomen en bosplantsoen, een oppervlak van 12
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voetbalvelden. Ter compensatie is in de Groene Gordel rond Hoogvliet het recreatiepark De Heerlijkheid
aangelegd, dat in 2008 is voltooid. Dit park omvat ondermeer een arboretum, een vijver in de vorm van
Nederland en een feestzaal. Als ook de werkzaamheden op de zogeheten ‘Groeiberg’ voltooid zijn, is de gehele
klus geklaard. De Groeiberg is een geluidswal, die tussen de Venkelweg en de Digna Johannaweg ligt. In het
voorjaar is op de wal beplanting aangebracht. Benieuwd naar het resultaat namen we begin juni een kijkje met
BNE-voorzitter Gerard Bastemeijer, de groenbeheerder en de projectleider. We vonden de aanplant maar
magertjes. Hoger op de berg bleek eenderde van de boompjes niet te zijn aangeslagen. Dat was te wijten aan het
droge, warme voorjaar. Ook zagen we in eerste instantie weinig van de beloofde vaste struiken terug, maar toen
we dichterbij kwamen, stonden ze er wel degelijk, verscholen tussen het onkruid. De gemeenteambtenaren
beloofden nieuwe boompjes te planten in het najaar ter compensatie van de gesneefde exemplaren.
Rijkswaterstaat liet vervolgens weten dat er
nog een rij bomen in het Bonairepark moest
wijken voor de verbreding van de A15 en de
beloofde schanskorven. De BNE en wij vinden
dat deze bomen ook gecompenseerd dienen te
worden, en wel met duurzame bomen. In het
najaar zijn de schanskorven bovenop de
geluidswal geplaatst. Begin oktober namen we
weer poolshoogte. Op de Groeiberg zijn de
dode boompjes vervangen en bankjes
neergezet. In het arboretum zijn enkele
bijzondere bomen geplant. Van het resterende
geld willen de BNE en wij dat de
natuurspeelplaats in het Ruigeplaatbos wordt
opgeknapt. We kunnen stellen dat we de
meeste
van onze wensen voor
Zicht vanaf de top van de ‘Groeiberg’, met links de verbrede
elkaar
hebben
gekregen.
A15 en rechts de aanplant ter compensatie van 8,63 hectare (12
voetbalvelden) aan gekapte bomen en struiken.

Gebied IJsselmonde
Dantestraat
‘Vanwege huidige verschijning, kwaliteit en toekomstverwachting’ zijn 33 bomen in de Dantestraat niet te handhaven. Ook zouden sommige bomen dakranden beschadigen. Maar als wij naar schaderapporten vragen, zijn die
er niet. Tijdens een overleg op 3 maart vertelt Gebiedsmanager Harry Kraaijeveld dat de bomen weg moeten in
verband met 'High Impact Crime' (HIC). High Impact Crime?! Wat heeft men nú weer verzonnen? Je zou er de
hik van krijgen! Vervolgens blijken andere motieven achter de aanvraag verscholen te zitten. “Overlast is het
hoofdmotief”, zegt de Gebiedsmanager. We worden niet goed van dat voortdurende gezeur over overlast. Bomen
horen bij onze omgeving, evenals de zon, wind en regen. Ze geven een groene uitstraling aan een straat, wijk en
gemeente en vertegenwoordigen veel waarden. Er zijn ook veel mensen die bomen juist wél waarderen en het
kappen van ‘overlastbomen’ doet geen recht aan hun wensen. Allerlei subjectief ervaren overlast van bomen is
nog geen objectief relevante hinder. Volgens de wet
dient eenieder ‘overlast’ van de in de natuur
gebruikelijke blad- of naaldval, vallend zaad en
enige mate van lichtontneming en vochtvasthouding
te dulden. Dat blijkt ook uit jurisprudentie. Dit
verhaal moeten wij iedere keer herhalen. Toch
blijven er in Rotterdam vele bomen gekapt worden
vanwege vermeende overlast. Harry Kraaijeveld wil
eerst ruggespraak houden voordat hij laat weten of
men nog een keer wil schouwen met ons. Maar het
blijft stil en wij dienen in april een bezwaar in en
een verzoek om een voorlopige voorziening bij de
rechtbank. Daarop laat Havensteder weten niet
direct te gaan kappen, dus we trekken het verzoek
om een voorlopige voorziening weer in. De
corporatie trekt zelfs de vergunning in, zodat wij
ons bezwaar terugnemen. De teamleider van
Havensteder en de Gebiedsmanager gaan nog een
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keer schouwen onder leiding van de groenbeheerder. Begin september en eind oktober bespreken we elkaars
bevindingen. Van de 33 bomen worden er nu 17 gerooid. “De schouw was een leermoment voor mij”, zegt de
teamleider van Havensteder. Harry Kraaijeveld laat weten dat dit wel de methode voor de toekomst is voor
Gebied IJsselmonde. Ook wij zijn tevreden met deze manier van samenwerken; het leidt tot duidelijkheid en
wederzijds begrip.
Sagenbuurt
Eind oktober ontvingen we een aanvraag voor het kappen van 31
bomen in de Brandaanstraat en omgeving. De bomen zouden te groot
zijn, licht wegnemen en te dicht op de gevel staan. We wilden hier
graag meer van weten. Gelukkig hadden we al contact met de
Gebiedsmanager in verband met de Dantestraat. Hij zorgde ervoor
dat Gebiedsnetwerker Marijke Hof een overleg regelde met de
aanvrager van de vergunning, woningcorporatie Woonbron. De
groenbeheerder van het Gebied IJsselmonde schoof ook aan bij het
overleg. Ellen van Oorschot, de sociaal beheerder bij Woonbron,
bleek verrast over het grote aantal te kappen bomen en de reden.
“Zoveel bomen zijn het echt niet”, zei ze, waarop we haar de
bomenlijst lieten zien. “Dit aantal verbaast me en deze lijst heb ik
nooit gezien”, reageerde ze. De opgegeven reden klopte ook niet.
“We gaan groot onderhoud plegen aan de gevels, en sommige bomen
staan daarvoor in de weg”, legde Ellen van Oorschot uit.
Aannemingsbedrijf Schotgroep had de aanvraag ingediend zonder
voorafgaand overleg met haar. Maar bewoners zouden wel blij zijn
als er bomen verdwijnen, merkte ze op. “Ze vinden ze te groot en ze
nemen licht weg.” “Bomen horen bij de omgeving”, zeiden wij, en Deze fraaie berk aan de Vier Heemsherhaalden voor de zoveelste keer bovenstaand verhaal. De rechter kinderenstraat staat zo’n 5,4 m van de
zal het kappen van bomen vanwege vermeende overlast niet gevel aan de slaapkamerzijde. De
gordijnen zitten potdicht. De boom hoeft
honoreren. Tijdens onze schouw in de Sagenbuurt viel het ons op dat
niet weg voor steigers en lichtderving is
de bomen evenmin ‘in de weg’ stonden voor de steigers. Die
ook niet aan de orde.
aanvraag kon de prullenbak in, zoveel was duidelijk. Dat is
uiteindelijk ook gebeurd. De sociaal beheerder maakte nog een keer een rondje door wijk in Oud-IJsselmonde
met de aannemer. “Snoeien moet voldoende zijn om de steigers voor het groot onderhoud te kunnen plaatsen”,
liet ze vervolgens weten. Door onze oplettendheid en het snel ingeplande overleg met de Gebiedsnetwerker,
groenbeheerder en sociaal beheerder van Woonbron is het onnodig kappen van 31 bomen verijdeld. “Dit lijkt me
een goed uitgangspunt voor de volgende keer”, concludeerde Marijke Hof. Zo is het maar net.
Gebied Kralingen-Crooswijk
‘s-Lands Werf
Een kerngezonde, 64-jarige es met een stamomtrek
van 220 cm aan ’s-Lands Werf moet weg omdat ‘de
kroon van de boom het uitzicht van de bewoners van
het flat belemmert’. De aanvraag om de boom om te
hakken ‘is op uitdrukkelijk verzoek van de
deelgemeente’. Ondanks het absurde en discutabele
motief – de boom staat er al 64 jaar! - en het
negatieve advies van de groenbeheerder, verleende
het dagelijks bestuur van de deelgemeente KralingenCrooswijk de vergunning. Tja, de bewoners van de
Vereniging van Eigenaren van de Leeuwenflat klagen
immers al jaren en zouden het liefst alle 6 de bomen
achter de flat zien verdwijnen... Kennelijk kijken de flatbewoners liever op Tropicana en ademen zij graag fijn
stof en uitlaatgassen van de Maasboulevard in. Wij dienden een bezwaar in, maar die bleef op de stapel liggen
bij de Juridische diensten. De deelgemeenten waren zojuist opgeheven, en daarmee ook de deelgemeentelijke
Vergunningenafdelingen. We waarschuwden de groenbeheerder, die van niets wist, nog net op tijd. De
bezwaarschriftencommissie stelde ons in het gelijk. Zij noemde het besluit van het dagelijks bestuur
‘onbegrijpelijk’: ‘Te meer daar betreffende boom een gezonde in goede conditie verkerende boom is die
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ontegenzeggelijk deel uitmaakt van de aanwezige
groenvoorziening en derhalve ook van belang is voor, onder
meer, de leefbaarheid’.
Op de kerngezonde 64-jarige es, die moet wijken vanwege het
uitzicht van een flatbewoonster, hebben De Bomenridders een
briefje bevestigd om andere bewoners te waarschuwen (‘Deze
boom gaat weg!’). Veel bewoners durven echter niets te zeggen.
Gelukkig wordt ons bezwaar – en dat van een dappere bewoner
- gegrond verklaard en blijft de boom behouden.

Burgemeester Oudlaan en omstreken (campus Erasmus Universiteit, Kralingse Zoom, Honingerdijk)
De Burgemeester Oudlaan is zeker niet de oudste, maar wel de breedste beboomde laan van Rotterdam. In 4
rijen staan ongeveer 430 zilverlinden langs de bestrating tot diep in het brede grasveld. Op afstand daarvan, aan
de westzijde, staan nog tientallen wilgen en vleugelnoten. De vroegere Kralingse Dreef werd met de oude Laan
van Woudestein in 1960 samengevoegd tot een brede groene corridor als ecologische verbinding tussen het
Kralingse Bos (1934) en de Oude Plantage (1769 – eerste stadspark van Rotterdam). Langs de Burgemeester
Oudlaan, genoemd naar mr. P.J. Oud, burgemeester van Rotterdam van 1938-1952, staan enkele vrijstaande
villa’s en woonblokken in de wijk Midden Niertje en liggen de sportvelden van voetbalclub Excelsior. Sinds
1965 is de campus Woudestein van de Erasmus Universiteit (EUR) er gehuisvest. Het meeste en beeldbepalende
groen zijn de boompartijen en laanbomen van de soort zilverlinden, geplant rond 1960. De sportvelden met hun
omgevende wilgen grenzen aan het bekende Arboretum Trompenburg en vormen daarmee een rustige, groenstedelijke omgeving. Tot 2010 was het terrein van de EUR voorzien van 655 bomen. In de wijk Midden Niertje
stonden in openbaar gebied, plantsoenen en particuliere tuinen nog eens ruim 200 bomen, waaronder oude
wilgen. In totaal was sprake van ongeveer 1.400 bomen op en rond de Burg. Oudlaan, exclusief het arboretum.
In 5 jaar tijd zal dit aantal zijn
gehalveerd. De oorzaken daarvan zijn de
volgende:
1. Masterplan EUR 2025: 200 bomen
netto kappen – na redding van 90 bomen
uit het oorspronkelijke plan door samenwerking tussen de Bewonersvereniging
Kralingen-Oost
(BKO)
en
De
Bomenridders met advies van boomspecialisten Copijn uit Groenekan.
2. Verwaarlozing, gebrekkig onderhoud
en ziekte op de campus van de EUR:
160 bomen. Weliswaar zullen op de
campus 320 bomen worden herplant,
maar dit begint met sprietjes.
3. Langs voetbalclub Excelsior zullen 14 De Burgemeester Oudlaan: de breedste beboomde laan van Rotterdam
grote
gemeentelijke
schietwilgen (45 m van sloot tot sloot) met 4-5 rijen bomen (voornamelijk
worden geveld wegens gevaar voor zilverlinden).
takbreuk en omvallen bij hevige storm. De gemeente beroept zich daarbij op risicoaansprakelijkheid. Dit is een
onzinargument en niet in jurisprudentie houdbaar, maar een kapvergunning is tegenwoordig ‘imperatief’ (=
dwingende opdracht), zodra de zorgplicht in het geding is. Wij moesten dan ook in oktober bakzeil halen bij de
voorzieningenrechter. De bezwaarschriftencommissie verklaarde begin november de bezwaren, die wij en de
BKO hadden ingediend, eveneens ongegrond en verwees daarbij naar de uitspraak van de voorzieningenrechter.
4. In 2015 is ophoging van de Burg. Oudlaan van plaatselijk 80 cm voorzien en herstel van riolering. Daardoor
zullen, op grond van indicatief onderzoek, 330 linden moeten verdwijnen. In totaal komt dat dus op een verlies
van ruim 700 volwassen bomen, die beter hadden verdiend.
Gebied Noord
Molenwaterweg
Dit succes mag niet onvermeld blijven: samen met de bewoners van de Provenierswijk hebben we 32 bomen aan
de Molenwaterweg weten te behouden. ProRail wilde namelijk 38 gezonde, volwassen bomen kappen voor een
hekwerk. Voor het plaatsen van dat hek had de spoorwegbeheerder al in februari 2013 een vergunning gekregen.
Pas in november 2013 volgde een aanvraag voor het kappen van 38 bomen. Herplant was volgens ProRail ‘niet
van toepassing in verband met plaatsen hekwerk’. Aangezien ProRail in 2011 ook al 58 gezonde, volwassen
8

bomen had gesloopt – nota bene zonder vergunning - voor het zogeheten Q-Park, waren de bewoners en wij in
alle staten. Magleen Smouter van de Werkgroep CS stuurde brieven namens de bewoners en ons naar de groenbeheerder en de juriste van de afdeling Vergunningen van de deelgemeente. Eind januari werd de aanvraag
ingetrokken. Een maand later verscheen een nieuwe aanvraag, ditmaal voor het kappen van 17 bomen. Tijdens
de informatieavond van ProRail op 5 maart wisten we nog 11 bomen te redden. Door ter plaatse te gaan kijken,
stelden we vast dat deze bomen behouden konden blijven als het plan iets werd aangepast. Roy van Wensveen
van ProRail kwam met NS overeen dat het hekwerk op het talud bij het Zuster Hennekeplein 50 cm werd
opgeschoven en dat alle bomen aan de Provenierswegzijde behouden zouden blijven. Ook Roy van Wensveen
was tevreden met het resultaat: “Alle aanwezigen wil

Samen met bewoners uit de Provenierswijk protesteerden wij tegen het kappen van 38 gezonde bomen voor een
nieuw hek van ProRail. Na overleg met ProRail konden 32 bomen behouden blijven. Rechts het aangepaste plan.
ik bedanken voor het voeren van de pittige maar naar ons inzien uiteindelijk vruchtbare discussie.”

Schepenstraat
130 Bomen weg?! De nodige commotie ontstond toen de bewoners van de Schepenstraat tijdens een informatieavond in september vernamen dat mogelijk alle bomen in hun straat zullen sneuvelen ten gevolge van ophoging.
Wij wisten nog van niets. Wel waren we uitgenodigd door Petra van Rijswijk, beheerder van het Gebied Noord
en Kralingen-Crooswijk, om te komen praten over de Schepenstraat. Maar wat er met die straat aan de hand was,
vertelde zij er niet bij. Dat lazen we pas toen een bewoonster via Facebook meldde: “Bij deze een noodkreet
namens alle bewoners van de Schepenstraat in Rotterdam Blijdorp: Volgend jaar zal de Schepenstraat worden
opgehoogd met als gevolg dat alle 130 bomen gerooid zullen gaan worden.” Jeminee! Maar Petra van Rijswijk
zei ook enorm geschrokken te zijn. “De Schepenstraat moet op sommige plaatsen wel 60 cm worden opgehoogd”, vertelde ze ons op 1 oktober. “Als de straat moet worden opgehoogd tot uitgiftepeil, betekent dat een
worst case-scenario, want dan moeten alle bomen weg. Maar bomen handhaven is echt ons uitgangspunt.” De
projectmanager voegde eraan toe: “We zijn nu bezig met hoogtemetingen, zowel in de lengte als in de breedte
van de straat. Ik hoop dat we dan een iets genuanceerder plaatje krijgen.” Intussen zaten de bewoners niet stil. Er
werd een kerngroep gevormd met 11 deskundige personen, waaronder 5 architecten, die een alternatief plan
bedachten. Voor de bewoners zijn het behoud van de bomen, het karakter van de straat, de verkeersveiligheid en
de riolering (wel of niet aanpakken?), de belangrijkste onderwerpen. Eind november deelde de Gebiedsmanager
mee dat het riool niet pas na 2021 wordt vervangen, maar al in 2018. “Het voordeel is dat de straat in één keer
wordt opgeknapt. Bovendien is er meer tijd om het inrichtingsplan nog zorgvuldiger te maken en maatwerk te
leveren.” Het onderzoek naar de levensvatbaarheid van de bomen in relatie tot inrichting en onderhoud was nog
niet afgerond. De bewoners vinden het op zich heel positief dat de riolering aangepakt gaat worden, maar 2018 is
voor hen toch wel heel ver weg. De kerngroep heeft daarom aan de gemeente gevraagd om alle feiten en alle
redeneringen op tafel te leggen. In januari 2015, als alle gegevens op een rijtje staan, gaan de deskundigen samen
met de gemeente ontwerpen. Het inrichtingsplan is naar verwachting eind 2015 klaar. Uiteraard worden de
bewoners van de voortgang op de hoogte gehouden en worden, waar mogelijk, geraadpleegd.
Vroesenpark
Een hardloper mailde ons medio december 2013 dat hij rennend door het Vroesenpark had gezien dat ‘vele grote
bomen half afgezaagd waren en sommige helemaal’. Wisten wij soms iets van een aanvraag voor kappen? Nee,
wij hadden geen vergunning gezien. Meer omwonenden beklaagden zich via Facebook: “Het zal zo'n twee
weken geleden zijn begonnen, de kaalslag in het Vroesenpark. Dat je de boel zo af en toe een beetje uitdunt, oké.
Dat je zieke bomen rooit, begrijpelijk. Maar wat hier is aangericht? Het lijkt wel of ze in één keer voor de
komende 25 jaar klaar wilden zijn met het groot onderhoud van alles wat daar groeit.” De laatste keer dat wij
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over onderhoudswerkzaamheden in het Vroesenpark waren geïnformeerd, was mei 2012. Maar hoe zat het met
deze kap? Op internet was niets te vinden over ‘onderhoud Vroesenpark’ of een ‘bewonersbrief Vroesenpark’.
Ook waren wij niet ingelicht. We vroegen de groenbeheerder om opheldering. “Het gaat nu om een vervolgstuk
in het Vroesenpark”, vertelde Petra van Rijswijk. De gerooide kastanjes waren aangetast door de kastanjebloedingsziekte. “De rest van de renovatie vindt plaats in het bosplantsoen en hier is geen kapvergunning voor
nodig, omdat het hier gaat om dunning.” Eind januari kregen we een rondleiding door het Vroesenpark.
Groenbeheerder John Verkerke wist ons te overtuigen van de noodzaak tot dergelijk rigoureus onderhoud.
Sommige bomen waren ziek of verdrukten jonge, mooie bomen (eiken en beuken). Ook bestond bij veel grote
populieren en iepen het gevaar van omvallen, doordat de stam rot was. Daarnaast discussieerden we over de
termen ‘dunning’ en ‘bosplantsoen’. Een exacte, eenduidige definitie voor bosplantsoen is er niet. Is bosplantsoen ook een solitaire boom met enkele struiken? Is
bosplantsoen een specifiek afgebakend terrein? Met de
eveneens aanwezige portefeuillehouder Buitenruimte
Nils Berndsen spraken we af om een gezamenlijke
aanbeveling naar de gemeenteraad te sturen, om de
procedure - en daarmee ook de communicatie - beter te
krijgen. Deze actie loopt nog steeds. Inmiddels is Nils
Berndsen gemeenteraadslid.
Voorzitster van stichting De Bomenridders
Isolde van Overbeek plant op 8 december samen
met wethouder Buitenruimte Joost Eerdmans
een esdoorn in het opgeknapte Vroesenpark ter
afsluiting van de onderhoudswerkzaamheden.
(Foto: Sanne Donders, AD)

Gebied Overschie
Doenkade
Naar aanleiding van een bevel van Rotterdam The Hague Airport (RTHA) wilde de provincie Zuid-Holland
graag met ons in gesprek, liet Sanne Jansen, omgevingsmanager bij de provincie, ons eind januari weten. In het
bevel staat dat de bomen langs de N209 (Doenkade) drastisch gesnoeid moeten worden. De bomen zijn te hoog
en houden wind tegen. ‘Daardoor zijn de effecten van de wind op de vliegtuigen, die landen op RTHA, onvoorspelbaar en hierdoor komt het vliegverkeer in gevaar’, aldus het KNMI, dat windmetingen verricht voor RTHA.
Bomen kappen vanwege het kunnen verrichten van windmetingen? Het moet niet gekker worden!, dachten we.
We trokken samen op met de Vereniging Ter Milieubescherming (VTM) en Stichting
Natuurbescherming Vlinderstrik. Laatstgenoemde organisatie heeft in 2002 en 2004
proberen te voorkomen dat er respectievelijk circa 500 en circa 3.000 bomen werden
gekapt in het Schiebroekse Park ten behoeve van het vliegverkeer, maar tevergeefs.
Later toonde Jan Ochtman, voorzitter van Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik,
aan dat de kapvergunningen op grond van oneigenlijke argumenten waren afgegeven.
Wij waardeerden het dat de provincie, de eigenaar van de bomen, ons in een vroeg
stadium bij deze zaak betrok. Onze kritiek richtte zich dan ook voornamelijk op
RTHA. De bomen staan er al tientallen jaren; van gevaar voor het vliegverkeer is geen sprake. We verdiepten
ons in materie die geheel nieuw was voor ons: de eisen van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie
(ICAO), het Verdrag inzake de burgerluchtvaart (Verdrag van Chicago van 1944), ‘obstakelvrije vlakken’, het
‘2%-hellingsvlak’ en hoogtemetingen van de Inspectie voor Verkeer en Waterstaat uit 2006.
De provincie diende eind januari een aanvraag in voor het omvormen van 92 bomen naar hakhout, maar deze
werd pas medio maart gepubliceerd. De vergunning was per abuis aangevraagd bij de gemeente Schiedam. Op 2
april werd de vergunning verleend. Wij vonden het vreemd dat de eiken en esdoorns tot 30-50 cm en de elzen tot
160 cm zouden worden afgezaagd. In de aanvraag stond immers dat de provincie conform een aanschrijving van
RTHA de beplanting onder de 8 meter hoogte moest houden. Jan Ochtman begreep het ook niet. “In 2008
hadden de hoogste bomen langs de Doenkade ten noorden van het vliegveld een hoogte van 12-13 m, nu ineens
mogen ze maar 8 m hoog zijn. Maar nog vreemder is, dat de eiken en esdoorns worden ingekort tot stompjes van
30-50 cm. Wat is de juridische rechtvaardiging voor het drastisch inkorten van deze waardevolle bomen?” We
dienden dan ook, net als Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik en VTM, een bezwaar in. Om te voorkomen
dat de bomen kortgezet zouden worden na de bezwaartermijn, vroegen wij tevens een voorlopige voorziening
aan bij de rechtbank. Wij pleitten begin juni voor het opvullen van de gaten, die in de bomenrij ten noorden van
het vliegveld waren ontstaan en voor het aanhouden van een minimale boomhoogte van 8 m, overeenkomstig de
wens van RTHA. We moesten opboksen tegen de verweerder, die aantrad met een overmacht van 9 personen:
vertegenwoordigers van het KNMI, RTHA, de gemeente Rotterdam en de provincie. De voorzieningenrechter
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wees ons verzoek af. Jan Ochtman was het hartgrondig oneens met de uitspraak, omdat er ernstige onjuistheden
en onvolkomenheden in stonden, zei hij. Hij diende daarom een tweede verzoek om een voorlopige voorziening
in. Intussen had het college van burgemeester en wethouders een besluit op de bezwaren genomen. Die werden
niet-ontvankelijk verklaard: omdat de bomen inmiddels waren gekapt, was er geen procesbelang meer. “De
betreffende vergunning is uitgewerkt.” Ook het tweede verzoek om een voorlopige voorziening werd afgewezen.
Maar de voorzitter van Stichting Natuurbescherming Vlinderstrik houdt stug vol en is in beroep gegaan, want het
bevoegd gezag maakt misbruik van het ICAO-Verdrag. De zitting is naar verwachting in januari 2015.
Koornwaardstraat
Een beeldbepalende plataan van zo’n
60-65 jaar oud is op 19 december in
zijn geheel 40 meter opgeschoven met
behulp van een slimme techniek. In
verband met woningbouw in de
Koornwaardstraat moest de plataan
opzij. Maar de gemeente en woningcorporatie Woonstad wilden er alles
aan doen om deze prachtige en
gezonde boom te behouden. Dit leidde
tot een zeer deskundige verplaatsing
met een schitterend resultaat.
Gebied Prins Alexander
Prins Alexander is het enige Rotterdamse Gebied waar wij met medewerkers periodiek overleg voeren, 2 à 3 keer per jaar, over plannen en
projecten die op de rol staan.
Kelloggplaats
Een aanvraag voor het kappen van 43 bomen viel ons rauw op het dak, omdat dit plan nooit eerder
tijdens een periodiek overleg aan de orde was gekomen. De groenbeheerder wist er evenmin iets van, en verwees
ons naar de centrale afdeling Vergunningen van de gemeente. Daar hoorden we dat de aanvraag inmiddels was
ingetrok-ken, ‘omdat de geïnspecteerde bomen niet goed door de aanvrager bekeken waren’. De aanvrager is
Woonstad Rotterdam Noord-Oost. Niet veel later nam een hovenier, die opdrachten uitvoert voor
woningcorporaties, contact op met ons. Hij wilde graag met ons gaan schouwen in Ommoord, waar Woonstad 7
complexen in bezit heeft met circa 460 bomen. Op 17 november bekeken we de bomen in de gebieden rondom
de Kelloggplaats, Briandplaats, Marshallweg, Cordell Hullplaats, Dawesweg, Brantingweg en Hammarskjöldplaats. “Ik wil jullie laten zien waar het om gaat”, zei de hovenier en wees ons op plakoksels, schurende takken
en dubbele koppen. Het probleem in Ommoord is de hoge grondwaterstand. Daarnaast zijn de bomen nooit
onderhouden. De hovenier ging een nieuwe aanvraag opstellen, waarbij hij per boom zou onderbouwen waarom
die weg moet. Zo hoort het ook, vinden wij.
Gebied Rotterdam Centrum
Binnenrotte
Het ergerde Marcellus Hoornweg, die aan de wieg van De Bomenridders stond, altijd
mateloos dat gemeenten en projectontwikkelaars grote kavels grond schoon en leeg
opgeleverd willen hebben, terwijl er vaak veel bomen en/of plantsoenen op staan. Hij ketende
zich, gehuld in ridderkledij, op 17 oktober 1992 vast aan boom in het winkelcentrum van
Hoogvliet, toen het groen daar moest verdwijnen voor herinrichting. “Ze moeten daar in het vervolg maar
omheen bouwen”, vond Marcellus. Helaas is er in de afgelopen 22 jaar weinig veranderd. Ook al staat er in de
Bomenstructuurvisie (BSV), die in 2010 unaniem werd aangenomen door de toenmalige gemeenteraad, onder
andere dat bestaande boombeplantingen leidend moeten zijn bij planontwikkeling, anders kunnen bomen nooit
tot volwaardige, oude exemplaren uitgroeien. Toch moeten 68 platanen op de Binnenrotte wijken. Nota bene om
het gebied te ‘vergroenen’. Wij bestreden dan ook dat het plan is getoetst aan de BSV. “Pas de bestaande bomen
in in het herinrichtingsplan”, betoogden wij in september 2013 bij de toenmalige commissie Fysieke
Infrastructuur en Buitenruimte (FIB). Ook stuurden we in oktober 2013 een reactie op het projectplan
Binnenrotte naar de commissie FIB, de commissie Economische Zaken, Haven, Milieu en Vervoer, de
deelgemeente Rotterdam Centrum en vakwethouder Alexandra van Huffelen. De deelraadsfractie Leefbaar
Rotterdam diende een motie in, die ons standpunt ondersteunt. Omdat op 23 januari 2014 over de herinrichting
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van de Binnenrotte beslist zou worden, stuurden we alle Rotterdamse fractieleden een brief. Maar de
meerderheid, die in augustus 2013 nog voor behoud van de bomenlaan was, stemde nu vóór
het inrichtingsplan. Waarschijnlijk gehypnotiseerd door de vakwethouder, die benadrukte
dat alle bomen, die nu op de Binnenrotte staan, behouden zouden blijven. Het klopt dat de
platanen niet worden omgezaagd, maar verplant. Maar dat is juist afgeraden door de
groenbeheerder. Het wordt een hele toer om de platanen, die met hun wortels en kronen in
elkaar verstrengeld zijn geraakt, te ontwarren. Ook in het verplantbaarheidsonderzoek uit
2009 staat: ‘Alle voorgenomen aanpassingen ten aanzien van de bomen en hun
groeiplaatsen hebben negatieve gevolgen voor de bomen en/of brengen hoge kosten met
zich mee. Het verdient daarom de voorkeur de bomen en hun groeiplaatsen bij de geplande
herinrichting ongemoeid te laten.’ Eind september werd de aanvraag voor het verplanten
ingediend: 10 stuks worden meteen elders op de Binnenrotte herplant en 58 bomen
verhuizen naar het bomendepot, waarvan er 23 na de herinrichting weer terugkomen. De
overige 35 bomen krijgen
de komende jaren elders in
de stad een plek. Aan deze
operatie
hing
een
prijskaartje van maar liefst
€ 1.000.000,-! Dit was
echter een ‘tikfout’ in de
aanvraag, aldus een woordvoerster van de
gemeente. Medio november dienden wij een
bezwaar in tegen de verleende vergunning.
Intussen gaan de voorbereidingen gewoon door
en zijn de platanen geblest. Het gehele herinrichtingsplan, dat aanvankelijk € 7.500.000,- kostte, is nu beraamd
op € 12.000.000,-.
Collectiegebouw Museumpark
Voor de bouw van een parkeergarage met waterberging (de zogeheten ‘blunderput’) moesten in 2005 29
populieren sneven. Wij dwongen destijds samen met omwonenden herplant af, wat voormalig wethouder Buitenruimte Lucas Bolsius schriftelijk toezegde. Ook elders in het Museumpark gingen zo’n 100 bomen om. Die
zouden eveneens worden gecompenseerd met tenminste hetzelfde aantal. De herplant kwam in de vorm van 228
acacia’s, aangeplant in 2011. En nu zijn er weer plannen om in het park een gigantische opslagplaats te bouwen
voor het museum Boijmans Van Beuningen. De eerste berichten hierover ontvingen we eind oktober 2013.
Omwonenden van het Museumpark berichtten ons over 5 ontwerpen voor een depot. Wij wisten echter niets van
deze plannen. Maar hoe meer we te weten kwamen over de komst van die 38 meter hoge spiegelende bloempot,
des te duidelijker werd het voor ons dat we - weer! - moesten opkomen voor het behoud van het Museumpark.
We woonden het debat in Arminius bij en tekenden de petitie van De Vrienden van Het Park (eind 2014 stond de
teller op 807 ondertekeningen). Daarnaast dienden wij in november een zienswijze in, omdat de plek waar het
glazen gevaarte moet verrijzen de bestemming ‘groen’ heeft. Het oprichten van gebouwen is niet mogelijk
binnen zo’n bestemming. In de brief, die wij begin december ontvingen, lazen we dat er 238 zienswijzen zijn
ingediend: “Daarvan zijn 43
zienswijzen kritisch over het
wijzigen van het bestemmingsplan.
De overige 195 betreffen een
positieve reactie.” Er volgt nog een
zienswijzerapportage
en
naar
verwachting start het besluitvormingsproces in februari of maart
2015.
Gebied Rozenburg
‘Groenvisie’
Het groen in Rozenburg werd in 2014 flink onder handen genomen, tot groot ongenoegen van de bewoners.
Maar volgens de groenbeheerder was er heel veel achterstallig onderhoud. “Verwaarloosde bomen, zieke
bomen”, legde beheerder Werner Zander ons begin januari uit. “Dat is gemeld bij het bestuur: ‘Wat willen we
met het groen?’ Dat heeft geleid tot de groenstructuurvisie 2012. Men wilde beter groen dat goedkoper in de
beheerkosten is. Een landschapsontwerper is ermee aan de slag gegaan.” Deze ‘Groenvisie’, die ‘onder andere
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tot stand is gekomen in samenspraak met bewoners en ondernemers’, werd eind oktober 2012 door het dagelijks
bestuur van de voormalige deelgemeente Rozenburg vastgesteld. Wij maakten ons zorgen en overlegden op 6
januari met groenbeheerder Werner Zander over de consequenties van de plannen. “Het is één groene soep
geworden, en daar moet meer diversiteit in aangebracht worden”, zei de beheerder. Ook speelde sociale
veiligheid een rol. Maar liefst 80-90 procent van het groen zou op de schop gaan! Werner Zander leidde ons door
een deel van Rozenburg, waarbij hij op enkele voorbeelden wees, zoals 22 knotesdoorns die op 50 cm van
schuren staan. Die moesten worden gerooid. Evenals 6 platanen, die op 60 cm van garages stonden, waardoor
scheuren in de fundering waren ontstaan. Op de vraag of er bouwkundig onderzoek was uitgevoerd, antwoordde
de beheerder: “Nee, maar er is politieke druk.” Verder kampten bijna alle wilgen met de watermerkziekte. Als de
bomen goed onderhouden waren geweest, hadden ze kunnen blijven staan, zei de groenbeheerder. Dat gold ook
voor de vakken met rozen. “Door achterstallig onderhoud is het een ‘vogelpoepplantsoen’ geworden.” Bij de
uitvoering van de groenvisie kwamen veel bewoners echter in opstand. Zij ontkennen dat zij zijn geïnformeerd
over de plannen. Ook ontvingen wij berichten dat er illegaal werd gekapt, namelijk in het broedseizoen en ook
binnen de bezwaartermijn.

Boze bewoonster Gerry de Rooy (linker foto, achterin staand) spreekt op 28 augustus in bij de Gebiedscommissie
Rozenburg over de kaalslag in haar buurt (rechter foto).

Havengebied
In het Havengebied moeten vele bomen het ontgelden. In 2014 betrof het 331 stuks en 2,792 m2 bosplantsoen,
voor zover we verleende vergunningen konden achterhalen. Het groen moet meestal verdwijnen voor de aanleg
van leidingen of wegen, uitbreiding van bedrijven, voor de ‘veiligheid’ of herinrichting. Wij zitten ongeveer
twee keer per jaar met Jan Putters, beheerder groen, om tafel om plannen te bespreken. De herinrichting van de
Waalhaven Oostzijde en de Sluisjesdijk zijn twee grote projecten.
Waalhaven Oostzijde
Voor een nieuwe indeling van de rijweg werden in februari 2013 186 bomen gekapt. De eenbaansweg met 2
rijstroken werd gesplitst in 2 afzonderlijke rijbanen met ieder 1 rijstrook en een berm ertussen. De herplant liep
in het najaar van 2013 zeker een half jaar vertraging op door onvoorziene omstandigheden. Het Havenbedrijf
nam een nieuwe aannemer voor groen in de arm. Dan
horen we in september dit jaar dat de nieuwe bomen niet
alle 142 geplant kunnen worden op de locatie die daarvoor
was bedacht. Een drinkwatertransportleiding en een
rioolpersleiding met allebei een diameter van een meter
zijn niet te combineren met een duurzame standplaats voor
bomen. Daarom worden aan de Waalhaven Oostzijde 120
bomen geplant met de oorspronkelijke afstand – 10 meter
‘hart op hart’ – en krijgen de overige 22 exemplaren een
plek in de directe omgeving, waaronder de Kesterenstraat.
De gekweekte populierensoort, Populus canadensis
‘Koster’, wordt in het plantseizoen geplant.
Sluisjesdijkpier
De Sluisjesdijkpier is een gemengd bedrijventerrein van circa 50 hectare en maakt deel uit van de Waalhaven
Oost. De Sluisjesdijk valt onder het stadsvernieuwingsproject ‘Stadshavens’, waarbij vier havengebieden de
komende 20 tot 40 jaar worden getransformeerd tot woon- en werkgebied. Het Havenbedrijf wil op de Sluisjesdijkpier een ‘hoogwaardig bedrijventerrein’ ontwikkelen, in de hoop dat bedrijven zich hier zullen vestigen. De
13

huidige bomen worden gekapt en vervangen door nieuwe bomen, vooral iepen, die de pier moeten gaan
vergroenen. Wij hebben tijdens overleggen vaak de term ‘standplaatsgarantie’ laten vallen, en die blijkt in goede
aarde te zijn beland bij het Havenbedrijf. De nieuwe bomen zullen niet langer in verharding of bovenop kabels
en buizen staan, maar in een groenstrook waar ze tot in lengte van jaren behouden kunnen blijven.
Gemeente Schiedam
A4 Schiedam-Delft
De gemeente Schiedam houdt zich niet aan de afspraken die zijn gemaakt over het compenseren van 4.606
bomen, die zijn gekapt voor de aanleg van de A4 Schiedam-Delft. In alle verleende vergunningen wordt gerept
van het één op één herplanten van ‘bomen’. Volgens de Bomenverordening Schiedam 2011 is een boom ‘een
houtachtig, opgaand gewas zowel levend als afgestorven, met een dwarsdoorsnede van de stam van minimaal 25
cm op 1,3 m hoogte boven het maaiveld.’ Maar de gemeente wil nu slechts 119 bomen terugplanten en voor het
overige deel ‘veren’. Een ‘veer’ is 170-200 cm hoog en heeft een omtrek van 3 cm. Omwonenden en natuur- en
milieuorganisaties vinden een dergelijke compensatie in geen enkele verhouding staan tot het enorme groenvolume dat is verdwenen en niet voldoen aan de afspraak. Daarom dienden wij eind december 2014 een verzoek
om handhaving in, net als omwonenden, VvE d’Ambachten, de Vlaardingse Stichting
Boombehoud en de Belangencommissie Eksterlaanflats Vlaardingen.
Financiën stichting De Bomenridders in 2014
Het voorbije jaar heeft financieel weinig verrassingen opgeleverd. Of het moet zijn het
verhoudingsgewijs grote aantal 'bekende' donateurs die nog niet bijdroegen. Wij denken
dat het ontbreken van de 'vertrouwde' acceptgirokaart bij een grote groep donateurs de
reden is dat zij hun bijdrage niet / nog niet hebben overgeboekt. Ook houden wij
rekening met het feit dat mensen niet langer de financiële vrijheid hebben om ons te
steunen. Jammer, maar onvermijdbaar.
Er kwam binnen
Donaties & giften
Bijdrage Rotterdams Milieu Centrum
Inzet vanuit reserve (= spaarrekening)
Totaal

€ 2.310,50
€ 750,00
€ 3.000,00
€ 6.060,50

Er ging uit
Scholing & informatie
Griffiekosten
Juridische ondersteuning
Ontwikkelen internetapplicatie [App]
Software- & ICT-kosten
Bureaukosten incl. jaarverslag 2013
Giften aan 'Groene Medestanders'
Bestuurskosten
Kosten bankrekening
Declaraties bestuursleden
Totaal

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1.508,10
1.640,00
619,50
1.633,50
173,90
1.130,80
750,00
63,55
160,00
563,02
8.242,40

De Bomenridders hebben dus een negatief resultaat
over 2014 van circa € 2.000,-. Positieve kant van de
zaak is, dat - nu ons ‘vermogen’ onder de € 10.000,is gedaald - we in aanmerking komen voor juridische
ondersteuning, zonder kostenconsequenties! En in
2014 meldden zich 16 nieuwe donateurs!
Ongeveer een jaar geleden lieten wij u weten
vanwege de hoge kosten die de bank in rekening
brengt, GEEN acceptgirokaarten meer te versturen.
Omdat ruim honderd donateurs nog niet hebben bijgedragen over 2014, denken wij dat er een direct verband is
met de NIET ontvangen acceptgirokaart. Voor ons reden om in dit Jaarverslag de volgende oproep op te nemen:
 Als u De Bomenridders wilt steunen, maakt u dan ZELF een bedrag (streefbedrag € 7,50) over naar rekeningnummer: NL39INGB0007828479;
 Vermeld alstublieft bij uw overboeking in het vak 'mededelingen' altijd uw adres of uw donateurnummer
(indien bekend). Bij internetbankieren ontvangen wij namelijk niet uw naam, adres en woonplaats (NAWgegevens) en kunnen u dus niet altijd traceren of later aanvullend berichten.
Uw Penningridder
Het bestuur van stichting De Bomenridders, maart 2015
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: NL39INGB0007828479
U bent donateur vanaf € 7,50 per jaar. Graag uw donatie (of gift) overschrijven naar bovenvermeld gironummer, 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.
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