
 

 

 

Dordrecht, 31 januari 2022 

 

Aan  : College van burgemeester en wethouders gemeente Dordrecht 

   Via balie Stadskantoor, Spuiboulevard 300 Dordrecht 

CC  : gemeenteraad van Dordrecht, via de griffier 

Van  : Stichting Bomenridders Dordrecht 

Over  : bomen op de Lange Geldersekade: alleen planten na opheffing parkeren 

 

Geacht College, 

 
Bij de vernieuwing van de kademuur op de Lange Geldersekade zijn alle bomen daar gekapt. Na 
oplevering van de kade heeft de gemeente nieuwe bomen geplant, van een behoorlijke omvang. 
Daar waren wij heel blij mee. Bij die herplant is echter van alles mis gegaan, zodat al snel alle bomen 
weer weggehaald moesten worden. De ‘bunkers’ waar ze instonden werden finaal kapot gereden. 
 
Uit uw organisatie krijgen wij het signaal dat binnenkort op de kade ‘nieuwe’ bomen worden geplant. 
Met klem dringen wij er op aan dat voorlopig niet te doen. Wij zijn er van overtuigd dat het 
probleem zich gaat herhalen als niet eerst aan een paar voorwaarden wordt voldaan. 
 
Kort en goed: in onze ogen heeft herplant zonder het opheffen van de parkeerplekken op de Lange 
Geldersekade geen zin. Wij kunnen dan ook niet met herplant instemmen als de gemeente die 
parkeerplekken NIET zou opheffen.  
 
Het wegdek van de Lange Geldersekade is tot een wasbord gereden. Het voor (auto)verkeer 
beschikbare profiel in combinatie met parkeren aan de kant van het Grotekerksplein is veel te smal. 
Bij een beetje verkeer wijken vrachtwagens, bestelbusjes èn personenauto’s uit over de boomstrook. 
Ondanks de betonnen platen waar de bomen stonden, verzakken daardoor nu al niet alleen het 
wegdek, maar ook de voetgangerszone en de boomspiegels. Beschermende paaltjes worden omver 
gereden. Ook de veiligheid van fietsers komt in het gedrang. 
 
Zonder verkeersingrepen gaan herplante bomen gegarandeerd een riskante toekomst tegemoet. Wij 
vrezen voor een herhaling van het drama van naar adem happende en/of door aanrijding gewonde 
bomen. Daarom is ons advies: 

 Stel de herplant van de bomen uit tot de Engelenburgerbrug opgeleverd is en er een eind is 
gekomen aan het extreem zware verkeer dat voor de vernieuwing van de brug nodig is; 
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 Bereid in de tussentijd een verkeersbesluit voor tot opheffing van de parkeerplekken op de Lange 
Geldersekade aan de kant van het Grotekerksplein; 

 Overweeg een maximum te stellen aan het gewicht van vrachtwagens in de binnenstad. Het 
verdichtingsprobleem van de ondergrond door zwaar vrachtverkeer speelt niet alleen hier; 

 Markeer duidelijker de ruimte die gebruikt mag worden door het autoverkeer; 

 Breng grotere boomspiegels aan met beschermende hekken ter voorkoming van beschadiging 
door aanrijding. 

 
Ter illustratie en onderstreping van ons advies en oordeel voegen wij enkele zondag 30 januari 2022 
gemaakte opnames toe. Tijdens de werkzaamheden aan de Engelenburgerbrug mag alleen op 
zondag geparkeerd worden. Dan is te zien hoe uitzichtloos de situatie is en straks na de oplevering 
van de brug voortdurend zal zijn.  
 
Ter ondersteuning van de controlerende taak van de gemeenteraad sturen wij een afschrift van deze 
brief aan de raad. Hopelijk levert dat een heroverweging op zoals door ons bepleit. 
 
 
In afwachting van uw antwoord, 
 
 
Stichting Bomenridders Dordrecht, 
 
 
 
John Steegh       Willibrord Weijmar Schultz, 
Voorzitter       secretaris 
p/a        Voorstraat 8, 3311ER Dordrecht 
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