
 

 
TIENPUNTENPLAN DE BOMENRIDDERS DORDRECHT,  

1 MAART 2021 
 
 
Wij, De Bomenridders Dordrecht, denken graag mee over het bomenbeleid van en in de 
gemeente Dordrecht. De gemeentelijke Bomennota wordt binnenkort geactualiseerd en door 
de gemeenteraad vastgesteld. Met ons tienpuntenplan dragen wij ideeën en denkrichtingen 
aan voor dat beleid. Het plan bevat dus beleidsrichtingen, nog geen concrete acties. Zodra 
het beleid is vastgesteld denken we ook weer graag mee over de concrete acties die daaruit 
kunnen voortvloeien. 
 
 
1 
Wij Bomenridders beschouwen bomen en struiken als groen kapitaal voor jong en oud. Wij 
gunnen iedere Dordtenaar deze visie. 
 
Toelichting: We doen het niet voor onszelf alleen, maar meer nog voor een gezonde en 
veilige leefomgeving voor onze kinderen en kleinkinderen. 
 
2 
Wij Bomenridders bepleiten dat de gemeente alleen een kapvergunning verstrekt als de 
onvermijdelijkheid van de kap door de aanvrager kan worden aangetoond: “Nee, tenzij”. 
 
Toelichting: De gemeenteraad dient hier in samenspraak met de inwoners scherpe criteria 
voor vast te stellen. Niet alleen zou iedere boom van zekere omvang (wij denken aan 15cm 
doorsnede op 1,30m hoogte) van nu af beschermd moeten worden (dus niet alleen de 
bomen op de Bomenlijst 2016), ook dient de gemeente altijd bij een kapaanvraag met de 
aanvrager te overleggen of de kap vermeden kan worden. 
 
3 
Wij Bomenridders willen dat voor elke gekapte boom in Dordrecht binnen een straal van 1 
km een boom met een gelijkwaardige boomkroon wordt teruggeplant of, als dat 
onhaalbaar is, met kleinere bomen met samen een vergelijkbaar kroonvolume. 
 
Toelichting: In een klimaatcrisis kunnen we het ons niet veroorloven nog meer CO2-
vangende bomen te kappen, integendeel, het moet snel meer worden! Om te beginnen 
dient het bestaande areaal aan bomen in stand te blijven. 
 
4 
Wij Bomenridders bepleiten dat de omgeving van iedere nieuw geplante boom, ook 
ondergronds, zo wordt ingericht dat de boom er gezond volwassen kan worden en de voor 
zijn soort gebruikelijke levensduur kan blijven staan. 



 
 
Toelichting: Dit gaat over een voldoende grote boomspiegel (een onverhard gebied om de 
boom heen), maar ook over bundeling van kabels en leidingen om ruimte voor de boom te 
maken, waterdoorlatende bestrating, met name in parkeervakken, en planten er omheen. 
 
5 
Wij Bomenridders werken graag mee aan het opstellen en actueel houden van een lijst 
monumentale bomen. Deze lijst dient eens in de vijf jaar geactualiseerd te worden. 
 
Toelichting: Grote, karakteristieke bomen vormen op zichzelf een sieraad voor de stad en de 
kroon op het groen daarbinnen. Dat moeten we koesteren en extra beschermen. 
 
6 
Wij Bomenridders bepleiten dat particuliere eigenaren van monumentale bomen voor hun 
boombeheer actief worden ondersteund door de gemeente. 
 
Toelichting: Particuliere eigenaren bezitten ons ecologisch erfgoed, aan het behoud en 
beheer daarvan moeten we allemaal willen bijdragen, via de gemeente. 
 
7 
Wij Bomenridders bepleiten dat de gemeente alle bomen in de openbare ruimte goed 
onderhoudt. Daar hoort een openbaar toegankelijk register bij: welke bomen zijn waarom 
gekapt, zijn er vervangende bomen geplant, waar en hoeveel, ligt de nieuwe aanplant op 
schema? 
 
Toelichting: Veel bomen komen in de problemen door achterstallig, onvoldoende of 
onoordeelkundig onderhoud, waarbij krimpend budget leidend lijkt. Of de stad voldoende 
doet om haar bomenbestand op peil te houden dient openbaar controleerbaar te zijn, dat is 
het nu niet. Vervangende aanplant wordt niet goed geadministreerd. Dat moet beter. 
 
8 
Wij Bomenridders bepleiten tot 2030 in de gemeente Dordrecht tenminste 120.000 bomen 
te planten (één per inwoner). Voor iedere boom geldt een afschrijvingstermijn gelijk aan 
de natuurlijke levensduur. 
 
Toelichting: Het International Panel on Climate Change (IPCC) heeft als een van de snelste, 
praktisch te realiseren aanpak van de klimaatcrisis de aanplant aanbevolen van 1 miljard 
bomen wereldwijd. Dordrecht kan daar haar steentje aan bijdragen. Nieuwe bomen worden 
nu te snel afgeschreven en zijn daardoor relatief duur. Aanpassing van het kapbeleid aan de 
natuurlijke levensduur smeert de kosten uit over alle generaties die ervan genieten. 
 
9 
Wij Bomenridders bepleiten dat Dordrecht investeert in biodiversiteit, ook met bomen. 
Daarom worden diverse in het ecosysteem passende boomsoorten naast elkaar geplant, 



 
mag blad blijven liggen en wordt ‘onkruid’ niet meer weggebrand. Waar mogelijk blijven 
ook gestorven bomen liggen voor de overleving van zwammen, insecten en vogels. 
 
Toelichting: Lange identieke bomenrijen zijn de afgelopen jaren kwetsbaar gebleken voor 
ziektes en verval. Klimaatverandering (inclusief verdroging) en luchtverontreiniging spelen 
daarbij een rol, maar ook het gebrek aan leefruimte, monoculturen en het verdwijnen van 
diersoorten (insecten, vogels). We moeten dus de héle stad willen vergroenen. 
 
10 
Wij Bomenridders bepleiten dat de gemeente ál zijn personeel opleidt om in 'groene 
kansen' te denken, ook als het formeel niet aan de orde is. Daarnaast maakt de gemeente 
gebruik van de kennis en inzichten van de diverse ‘groene’ organisaties in de stad.  
 
Toelichting: 'Groen'mensen staan vaak geïsoleerd in de organisatie. De stadsecoloog kan hier 
een rol in spelen, zodat integraal 'groen' en boomvriendelijk wordt gedacht en 
(samen)gewerkt. De ‘groene’ organisaties in de stad vormen een waardevol kennisnetwerk. 
De gemeente overziet immers niet alles wat er qua groen op haar grondgebied gebeurt. 
 
 
 
 

 
Om een voorschot te nemen op het soort acties dat wat ons betreft uit dit tienpuntenplan 
kan voortvloeien noemen we hier alvast één van onze ideeën: 
 
Wij Bomenridders bepleiten dat er een tweejaarlijkse prijs komt voor de meest 
monumentale boom op particuliere grond. 
 
Toelichting: Veel monumentale bomen staan op particuliere grond, bij mensen in de tuin. 
Die privébeheerders verdienen het, individueel en als groep, in het zonnetje te worden 
gezet. 
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