
 
 
 
 
 
MOTIE BENUT HET BOMENFONDS VOOR MEER BOMEN 
 
De gemeenteraad van Rotterdam, in vergadering bijeen op 10 september 2020 ter 
bespreking van het jaarverslag ‘Rotterdam gaat voor Groen – een groene sprint’; 
 
 
Constaterende dat 
 

• Uit het jaarverslag Rotterdam gaat voor groen blijkt dat de behoefte aan groen in 
Rotterdam toeneemt;  

• Het college daarom de ambitie voor 20 hectare extra groen in de periode 2018-
2022 als doel heeft gesteld; 

• De bomenbalans van 2019 laat zien dat het aantal bomen afgelopen jaar in 
Rotterdam is toegenomen met 216 bomen; 

• Dat er desondanks 478 bomen zijn gekapt die door omstandigheden niet konden 
worden vervangen; 

• Het bomenfonds in 2019 is gegroeid tot een aanzienlijk bedrag van €33.288; 
• Zowel in 2018 als in 2019 géén middelen uit het bomenfonds zijn benut; 

 
Overwegende dat 
 

• Bomen een belangrijke bijdrage leveren aan de kwaliteit en beleving van onze 
groene lanen, singels en parken; 

• Recent Belgisch onderzoek wederom liet zien dat dat kinderen in een groene 
omgeving met meer bomen en struiken gezonder, slimmer en makkelijker in de 
buurt waren;  

• Meer ambitie in het toevoegen van extra bomen goed past bij de doelen zoals 
verwoord in het jaarverslag ‘Rotterdam gaat voor groen’; 

• Het een gemiste kans zou zijn beschikbare middelen voor de aanplant van bomen 
nog meer jaren op de plank te laten liggen;  

• Voor de €33.288 zo’n 30-40 bomen kunnen worden geplant (kosten circa €1000 
aanschaf boom, inclusief groeiplaatsverbetering en 3 jaar nazorg); 

 
Verzoekt het college 

 
• De beschikbare middelen in het bomenfonds van €33.288 komend jaar 

voortvarend in te zetten voor het toevoegen van zoveel mogelijk extra bomen 
(ten minste 30-40) op stenige plekken in de stad; 

• Hierbij conform de bomenbalans te sturen op diversiteit in boomsoorten en 
uitbreiding van het aantal fruitbomen in de stad; 

• Over de uitvoering van deze motie te rapporteren aan de raad in de jaarlijkse 
bomenbalans; 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Astrid Kockelkoren  
GroenLinks     


