
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rotterdam  
Groen, Groener, Groenst! 
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Inleiding 
 
Rotterdam heeft in totaal ruim 600.000 bomen, waarvan er 155.000 in 

openbaar grondgebied staan. Je kunt Rotterdam een groene stand 
noemen, maar op veel plekken (met name in de oudere centrumwijken) 

zijn nog grauwe en grijze straten. 
Ook blijkt dat in Rotterdam bij herinrichting van straten en pleinen 

gemakkelijk wordt gekozen om bomen weg te halen, waardoor het 
regelmatig voorkomt dat bomen na zo’n 15 jaar alweer moeten wijken.  

Dit terwijl bomen en groen de stad aangenamer maken voor mens en dier, 
verkoeling geven en bijdragen aan het oplossen van de wateropgave en 

klimaatproblemen van de stad. 
Een boom die oud kan worden op zijn standplaats vertegenwoordigt een 

enorm groenareaal en daarmee boomwaarde. Groenbeleid moet dus op 
behoud en uitbreiding van groenareaal gericht zijn. De Boombalans telt de 

absolute aantallen bomen, maar geeft geen informatie over ouderdom en 

grootte. 
Deze notitie ter voorbereiding van de vergadering van 16 september 2015 

van GroenLinks is een opsomming van verbeterpunten in regelgeving, 
aanpak en informatievoorziening om van Rotterdam op het gebied van 

Groen een nog mooiere stad te maken.  
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Voorkomen, vergunningen en APV 
 

1. Voorkom Kap bij woningcoorporaties, grootgrondbezitters en 
paritculieren 

Besteed meer aandacht aan voorlichting rondom de zorgplicht en 
onderhoud van bomen. Goed onderhoud kan overlast en daarmee kap 

voorkomen. Zorg dat gemeentewerken ook beschikbaar is voor advies aan 
particulieren die in het bezit zijn van monumentale of beschermens-

waardige bomen. 
 

2. Spaar Groen bij herinrichting  

In Rotterdam hebben we een prachtige boomstructuurvisie opgesteld. 
Daarin staat de Trias Arboretica beschreven: 

 1 Inrichten met behoud van bomen op de bestaande locatie 
2 Behoud van bomen bij de herinrichting door verplaatsen in het   

plangebied 
3 Compensatie van voor herinrichting gekapte bomen door herplant 

en indien ook dit niet mogelijk compensatie door storting in 
bomenfonds 

Houd deze volgorde aan! Te vaak en te gemakkelijk worden de eerste 
twee stappen gepasseerd (zoals bijvoorbeeld bij de Binnenrotte). 

Zorg voor duidelijke opdrachtverstrekking inclusief het uitgangspunt van 
behoud van bomen/bestaande groenkwaliteit bij herinrichting. 

 
3. Handhaaf de Herplantplicht 

In 2012 is de motie herplantplicht aangenomen. De uitvoering hiervan 

was belegd in de deelgemeenten, via de bestuursakkoorden. Inmiddels is 
dit een centrale taak geworden en wordt de herplantplicht niet meer 1 op 

1 toegepast. Ook de APV blijkt onvoldoende aangepast, doordat de 
herplantplicht als een KAN-bepaling is opgenomen. Zorg voor naleving van 

de motie herplantplicht en aanpassing van de APV voor zover hiervoor 
nodig. 

 
4. Activeer het Bomenfonds 

In dezelfde motie herplantplicht is een uitwijkmogelijkheid geboden voor 
situaties waar herplant echt niet mogelijk/wenselijk is, d.m.v. storting in 

een bomenfonds. Dit fonds is door wethouder van Huffelen opgericht, 
maar storting ter compensatie wordt niet opgelegd.  

 
5. Monumentale Bomenlijst 

Breng ook monumentale en beschermenswaardige bomen van 

particulieren in kaart  
- Vanwege leeftijd >49 jaar(monumentaal) 

- Beeld/structuurbepalend 
- Milieutechnische waarde (bv geen bomenkap langs drukke straat) 

- Ecologische waarde 
- Dendrologische waarde 

- Cultuurhistorische waarde 
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Maak het bewoners/Bomenidders gemakkelijk bomen kunnen aanmelden, 

ook als zij niet de eigenaar zijn van het perceel waar de boom op staat, 
om deze voor te dragen voor de lijst met monumentale en beschermens-

waardige bomen om deze zo snel mogelijk te complementeren. Dit kan via 

de gemeentelijke website. 
 

6. Herintroduceer de kapvergunning voor monumentale bomen 
voor particulieren (0-tarief) 

Zorg dat gemeentewerken beschikbaar is voor advies aan particulieren die 
in het bezit zijn van monumentale of beschermenswaardige bomen. 

De kapvergunning indien onverhoopt nodig voor een monumentale boom 
is gratis. Bezit van een monumentale boom moet een eer zijn, geen straf! 

Voor omwonenden is het echter prettig als zij op de hoogte zijn (via 
publicaties) van voorgenomen kap, omdat ook zij vaak gehecht zijn aan 

aangrenzende beeldbepalende/monumentale bomen. 
 

7. Bereken de Boomwaarde 
Wethouder van Huffelen heeft het begrip Bomenbalans geintroduceerd. 

Werk deze verder uit om ook de totale boomwaarde van onze 

Rotterdamse Bomen te kunnen bepalen, met als doel een stijging van 
groenareaal en (gemiddelde) levensduur. 

 
8. Bosplantsoen 

In de APV is het begrip bosplantsoen opgenomen. Hiermee is in de 
praktijk meer ruimte en onduidelijk gecreeerd om zonder vergunning 

bomen te vellen en is daarmee in tegenspraak met de landelijke boswet. 
Voorstel: Pas in samenspraak met de Bomenridders de APV aan op het 

onderdeel Bosplantsoen. 
 

9. Wees kritisch bij toekenning kapvergunning 
Erken overlast door luizen, blad of bloesemval (m.u.v.  binnen tien  meter 

van rails), schaduwwerking en wortelopdruk NIET als reden voor het 
afgeven van een vergunning. Diverse gemeenten gingen u hierin al voor! 

 

10. Honereer alleen aanvragen per project/locatie 
Bij de vaststelling van tarieven voor aanvraag kapvergunning per locatie is 

onderscheid gemaakt in aantal. Het kappen van 10 bomen voor het 
vrijmaken van een bouwlocatie wordt gezien als één aanvraag en is 

goedkoper dan 10 losse aanvragen. In de praktijk blijkt dat met name 
coorporaties voor de kap van meerdere bomen, maar dan op verschillende 

locaties een aanvraag indienen. Dat is bezwaarlijk, want daarmee staat de 
kostendekkendheid voor de gemeente onder druk, maar ook in de 

publicaties en voor belanghebbenden geeft dit veel onduidelijkheid.  
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Communicatie, betrekken gebied en bewoners 
 

Snoeiwerkzaamheden en kap kunnen tot onrust leiden bij bewoners. 
Duidelijke en locale communicatie kan bijdragen aan begrip en draagvlak.  
 

11. Markeren bij bomenkap 

Markeer de boom die gekapt gaat worden, zodat bewoners (naast 
vermelding op gemeentesite of in wijkkrant) worden geattendeerd op het 

mogelijk verdwijnen van de boom. Dit geeft hen de gelegenheid met de 
aanvrager in overleg te treden of om tenminste afscheid te kunnen nemen 

van de boom. 
 

 

 Dit voorbeeld is uit Lansingerland en kan zo worden overgenomen (14010) 

 
 

12. Posters  
Communicatie voorafgaand aan/tijdens snoeiwerkzaamheden zoveel 

mogelijk ter plekke b.v. via posters. Plaats eventueel een bord of gebruik 
lantaarnpalen. Daarmee bereik je niet alleen de bewoners die in de 

omgeving wonen, maar ook de andere gebruikers/belanghebbenden van 
het openbaar groen. 

 

13. Artist Impressions 
Zorg dat zichtbaar is wat het eindresultaat van het snoeiwerk moet 

worden, stuur deze voorafgaand op aan de locale pers en publiceer deze 
op de gemeentelijke website 

 
 

https://www.google.nl/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMIm67p-Nz5xwIVsAjbCh1vNAcD&url=http%3A%2F%2Fstraatjutten.nl%2Ftag%2Flansingerland%2F&psig=AFQjCNEflSaxXUsAG9pcNnE-_FAZaHj6rQ&ust=1442430087041959
https://www.google.nl/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMIm67p-Nz5xwIVsAjbCh1vNAcD&url=http%3A%2F%2Fstraatjutten.nl%2Ftag%2Flansingerland%2F&psig=AFQjCNEflSaxXUsAG9pcNnE-_FAZaHj6rQ&ust=1442430087041959
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14. Uitleg aan bewoners en betrekken bewoners bij onderhoud 

Zorg dat voorafgaand aan en tijdens snoeiwerkzaamheden een deskun-
dige beschikbaar is voor uitleg. Zorg dat vooraf goed is geinventariseerd 

waar sprake is van door bewoners geadopteerd groen. Train eventueel de 

medewerkers op het te woord staan van bewoners die informatie willen. 
Zorg dat uitvoerenden goed op de hoogte zijn van de flora- en faunawet 

 
15. Sta toe dat bewoners meehelpen 

Betrek omwonenden bij de uitvoering (snoeiwerkzaamheden voor zo ver 
veilig), zodoende leren zij en zullen mogelijk bereid zijn voortaan een deel 

onderhoud zelf te doen. Stel daarvoor dan materiaal beschikbaar. 
Gezamenlijk onderhoud is een opmaat voor ‘the right to challenge’ en 

vergroot begrip en draagvlak. Zorg voor een feestelijke afsluiting. 
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Continuiteit van groenbeleid en pakken van groenkansen 

(ontstenen) 
 

16. Blijf aandacht en ondersteuning geven aan bestaande 
groeninitiatieven 

- Adopteren van Boomspiegels 
- Adopteer een boom 

- Herdenkingsbomen 
- Geveltuinen: tegel eruit groen er in 

- Stimulatie aanleg heggen, groene gevels, groene daken 
- Natuurspeeltuinen en groene schoolpleinen 

- Vergroenen kades 
- Groen tussen de tramrails 

- Kies voor smallere troittoirs en toevoegen van groenstroken waar 
mogelijk (komt ook van pas voor de wateropgave) 

 
17. Ecologische hoofdstructuur  

Geef uitvoering aan de missende verbindingen tussen de bestaande 

groenstructuren. Informeer de raad over het beschikbare budget. 
Stimuleer de gebieden en bewoners zelf initiatieven te ontwikkelen om 

deze verbindingen tot stand te brengen (bewonersinitiatieven). 
 

18. Maak bezwaar tegen massale bomenkap langs N-wegen  
Groen langs N-wegen staat onder druk door provinciaal beleid. De 

gemeente Rotterdam kan pleiten voor het plaatsen van geleide-rails langs 
de N-wegen in de gemeente in plaats van bomenkap! 

 
 

 


