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Uit onvrede over de gang van zaken rond de herplant van ruim 3000 bomen langs het A4-tracé in 

Schiedam hebben enkele organisaties  en diverse omwonenden vandaag brieven aan het Schiedamse 

College van B&W gestuurd. In deze brieven wordt B&W verzocht  de in november 2011 afgegeven 

omgevingsvergunning voor het kappen van 3265 bomen te handhaven.  

Organisaties die een handhavingsverzoek hebben ingediend zijn onder andere Milieudefensie, VvE 

d’Ambachten, belangenvereniging Eksterflat Vlaardingen, de Bomenridders, de Vlaardingse 

Bomenstichting en Stichting Batavier. Ook diverse omwonenden hebben per brief aangegeven zich 

zorgen te maken over de voorgenomen tekortschietende herplant. 

Stichting Batavier en Milieudefensie trokken in oktober al aan de bel toen bleek dat van de beloofde 

één op één herplant van de gekapte dikke bomen niet veel terecht zou komen. Nu het 

gemeentebestuur enkele malen heeft laten blijken geen moeite te hebben met het planten van 

slechts 119 bomen (van 8 cm dik) en voor het overige genoegen neemt met 4000 “veren” of 

boomvormers in bosplantsoen en overleg daarover niet van de grond komt, hebben de organisaties 

en omwonenden besloten tot actie. Stichting Batavier is daarbij ook boos over het feit dat haar brief 

over deze kwestie al zeven weken wordt genegeerd door het Schiedamse gemeentebestuur. 

In de handhavingsverzoeken wordt gerefereerd aan de vergunning tot kap van november 2011 

waarin de gemeente duidelijk heeft gesteld dat er een één op één herplant moet plaatsvinden en dat 

die herplant kwaliteit moet hebben, zoals is bepaald in de Schiedamse bomenverordening.  

Stichting Batavier geeft aan niet te zien welke kwaliteit de beoogde herplant zal hebben: pas na vele 

jaren zal er sprake zijn van een groene invulling, de ecologische ‘footprint’ van de herplant is vele 

malen minder dan van de gekapte bomen, de luchtzuiverende en gezondheidsbevorderende 

eigenschappen van de bomen zijn geenszins vergelijkbaar met de situatie van voor de kap van de 

ruim 3000 bomen. Batavier stelt dat met dit inrichtingsplan het Schiedamse bomenbeleid met voeten 

getreden wordt en dat gezondheid en welzijn van de mensen die langs het tracé wonen mogelijk in 

het geding zijn. 

Voor Milieudefensie is de gang van zaken reden om de uitvoering van de vergunning voor te leggen 

aan de Nationale Ombudsman, omdat rigoureuze bomenkap en tekortschietende compensatie al 

vaker problematisch waren ondanks toezeggingen van het gemeentebestuur. 

De bezwaarmakers besluiten hun handhavingsverzoeken met de oproep aan het gemeentebestuur 

de omgevingsvergunning te handhaven: niet de door Rijkswaterstaat aangedragen compensatie met 

“veren” en boomvormers, maar bomen met een minimale stamomtrek van 20 tot 25 cm. 

Bijlagen: handhavingsverzoeken Milieudefensie en Batavier. 


