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Rotterdammers houden van bomen!
De Rotterdamse gemeenteraad is het er over eens: De Binnenrotte kan veel groener!
Door verplaatsing van een aantal kramen naar de Markthal is er meer ruimte op de Binnenrotte 
om groen toe te voegen, zodat het plein ook op niet-marktdagen er aantrekkelijker uitziet.

In de huidige plannen van de wethouder verdwijnt de bestaande bomenrij. 
Groenlinks heeft eerder al een alternatief plan gepresenteerd waarbij de bestaande bomenrij be-
houden blijft en extra groen wordt toegevoegd. 

Ondanks dat het een VOORLOPIG ontwerp betreft, heeft de input van Groenlinks, ondernemers en 
Bomenridders niet geleid tot aanpassingen in het plan. Dit terwijl het plan op een aantal punten 
niet voldoet aan het Programma van Eisen, de boomstructuurvisie en twee keer duurder wordt dan 
de oorspronkelijke raming!

De wethouder heeft in de Centrale Bibliotheek 131 gebruikers van het plein geconsulteerd, wat 
niet leidde tot één gedragen voorkeur van de aldaar gepresenteerde modellen.

Groenlinks heeft afgelopen dinsdag op de markt, bij de bomenrij in zo’n 2 uur tijd aan ruim 100 
Rotterdammers gevraagd wat zij ervan vinden als de bestaande bomenrij verwijderd wordt om het 
plein groener te maken. En daar is wel een duidelijke conclusie uit naar voren gekomen. 

Ruim 85 % van de gevraagde Rotterdammers is voor behoud van de bomenrij bij herinrichting en 
vergroening EN wil dat de wethouder laten weten. 

Rotterdammers blijken echte bomenknuffelaars en komen daar graag voor uit!





De leiplatanen op de Binnenrotte hoeven niet gekapt te worden. 
Dat zegt GroenLinks-raadslid Judith Bokhove. Ze heeft een alternatief plan gemaakt voor de 
herinrichting van het marktplein met behoud van het bestaande bomenlaantje. De gemeente wil 
de karakteristieke bomenrij op het marktplein verplaatsen naar een andere plek in Rotterdam. 
Daarvoor in de plaats komen dan losstaande bomen, bosjes en ligweides. 

‘Een mooi plan, maar het is eeuwig zonde om bijna zeventig volwassen bomen weg te halen’, zegt 
GroenLinks-raadslid Judith Bokhove. ‘Verplaatsen kost bijna twee ton en bovendien zijn de wor-
tels zo verstrengeld dat de bomen een verhuizing misschien niet overleven. Wij hebben daarom 
een plan gemaakt dat de bestaande bomen combineert met nieuw groen. Dat ziet er schitterend 
uit.’

Als het aan Bokhove ligt staan er op de Binnenrotte straks twee keer zoveel bomen als in de plan-
nen van de gemeente. ‘Bij het maken van herinrichtingsplannen zou de gemeente eigenlijk altijd 
moeten uitgaan van bestaande bomen, zegt Bokhove. ‘Door ideeën te combineren wordt het plein 
écht veel groener, zonder eerst bomen weg te halen. Tel uit je winst.’ 

Het plan om de bomenrij weg te halen is overigens omstreden. In de zomer sprak een raadsmeer-
derheid zich er al tegen uit. Bokhove is daarom verbaasd dat wethouder Alexandra van Huffelen 
nog steeds vasthoudt aan het plan. ‘Het plein is zo groot, dat er meer dan genoeg plek is voor de 
bestaande bomen, nieuw groen en voor marktkramen of evenementen. Rotterdammers krijgen 
wat GroenLinks betreft een plein terug dat na de herinrichting direct heel groen is. De bomenrij 
geeft heerlijke schaduw in de zomer en is onmisbaar op die plek. Voordat nieuwe bomen dezelfde 
uitstraling hebben zijn we jaren verder.’
        GroenLinks Rotterdam - september 2013
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‘Wat een onzin om 
die gezonde bomen 
weg te halen. Kost 
onnodig geld en ‘t 
wordt ‘r niet beter 

van.’
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Trias Arboretica
1.   Inrichten met behoud van bomen 
  op de bestaande locatie.

2.   Behoud van bomen bij de inrichting door 
  verplaatsing in het plangebied. 

3.   Compensatie van voor herinriching gekapte 
  bomen door herplant. 

In die volgorde graag, 
zoals bedoeld in de BoomStructuurvisie. 

Judith Bokhove 



‘De bomen op de 
Binnenrotte moeten 

blijven!’
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‘Het is een nieuw open plein, er staan 
jonge platanen, de omgeving is nog in 
ontwikkeling. Nu is het plein nog open. 
Misschien is het over een paar jaar heel 
besloten’ 

Bureau West 8 
Volkskrant 20-05-1995
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‘Ik zie niets in het weghalen van de bo-
menrij’

De VVD wil dat de bestaande bomenrij van zestig plata-
nen blijft staan en wordt ingepast in het nieuwe plan. 

Citaat J.W. Verheij 27 september 2013  
(www.vvdrotterdam.nl/news/vvd-rotterdam/plan-binnenrotte-moet-beter/2660)
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‘Er kan toch wel een 
plan gemaakt 

worden waar deze 
bomen op hun plaats 

blijven?’
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‘Lekker laten staan, 
ze staan hier toch 

prima? Maak er een 
vaste bloemenmarkt 

onder!’
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‘Bomen moet je niet 
verplaatsen, net als 

oude mensen.’
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‘De landschaps- 
architecten moeten 

van B&W een 
duidelijker opdracht 

krijgen om de 
bomen te behouden.’
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‘Ik zit hier vaak zo 
fijn onder de bomen. 
Vooral in de zomer 

geven ze heerlijk wat 
schaduw...’
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 ‘Hoe lang staan ze 
d’r nou….. 

Zo’n jaar of 14-15? 
En nu moeten ze 

weer weg?





Colofon 
flitsactie GroenLinks op de markt van 
21 januari 2014: Judith Bokhove, Lies 
Roest, Jan Hendrik Bos en Liselotte de 
Haan. 

Fotografie en grafisch ontwerp: 
Jan Hendrik Bos | bureau Volhoudbaar




