
door Anna Penta groenoudewesten@mail.com

omen vormen een eindeloze bron 
van inspiratie in de literatuur. Door de 
eeuwen heen zijn er verwijzingen naar 
al dan niet speci-
fieke boomsoorten 
gemaakt, met als 
bekendste wel de 
boom van kennis van 
goed en kwaad in 

de Hof van Eden. Je zou dan ook 
kunnen stellen dat bomen aan de 
bron van het leven staan, en zelfs 
essentieel zijn voor het leven zelf. 
Niet alleen produceren ze zuurstof, 
ook houden ze fijnstof vast en gaan 
met hun wortelstelsel wateroverlast 
tegen. Verder zorgen ze op warme 
dagen voor schaduw, worden ze 
gebruikt als geluidsbarrière en zijn 
ze ‘een supermarkt en een flat-
gebouw voor dieren, insecten en 
vogels’*.

Toch ziet niet iedereen de waarde 
van bomen, waardoor er in ver-
schillende steden noodgedwongen 
zoiets als Bomenridders bestaan. Deze 
‘ridders’ strijden voor het behoud van 
bomen en ander groen en proberen mensen bewust 
te maken van het belang daarvan. Lyckle Aardema 
werkt al twee jaar intensief met de Rotterdamse 
ridders samen, hij vindt zichzelf wel een beetje een 
‘activist’. Isolde van Overbeek is bestuurder van de 
stichting. Met beide loop ik een rondje door de wijk.

Bomen in het Oude Westen
Lyckle vindt dat er in het Oude Westen een enorme 
variëteit aan bomen is te vinden, van de winterharde 
Aziatische palmboompjes (Trachycarpus Fortunei) op 
het Rijnhoutplein tot de in 1975 geplante gewone 
of schijnacacia’s (Robinia pseudoacacia ‘Bessoniana’) 
langs de Nieuwe Binnenweg. ‘Er staan hier veel 
robinia’s, die zijn prachtig grillig, er is niets recht 

aan,’ wijst hij. ‘Maar omdat ze de tegels 
omhoogdrukken, zijn ze niet zo populair 
meer.’

Een andere omstreden stadsboom is de 
linde − de boom die zijn naam heeft 
gegeven aan de beroemde Duitse boule-
vard Unter den Linden − die we tijdens ons 
rondje telkens weer zullen tegenkomen. De 
linde is een belangrijke boom voor bijen en 
hommels, maar de boom is ook gevoelig 
voor luizen die het plantensap opzuigen 
en een deel van de suikers uitscheiden in 
de vorm van honingdauw. Voertuigen die 
onder de boom staan geparkeerd krijgen 
zo een kleverig laagje, een paar weken 
maar want dan neemt de honingdauw af. 
Toch zijn om deze reden al heel wat straten 
van hun linden ontdaan. Lyckle vertelt hoe 
autobezitters in zijn wijk tot tweemaal toe 
een gratis bon voor de wasstraat van de 
gemeente kregen, maar dat de bomen uiteindelijk 
toch moesten wijken.

Platanen
Met Isolde sta ik aan het Kruisplein. Ze vertelt dat 
hier acht jaar geleden veel bomen zijn verdwenen. 
We bekijken de nieuwe bomen die de ontwerpers 
van het plein hebben uitgekozen: speciaal gekweekte 
‘gegaffelde platanen’, dat wil zeggen platanen die 
in een soort V-vorm groeien. Isolde vertelt ook dat 
platanen ‘ecologisch steriel’ zijn, wat wil zeggen dat 
de van oorsprong uitheemse soort zo goed als geen 
insecten, en dus geen vogels, aantrekt (dit in tegen-
stelling tot bijvoorbeeld de inheemse eik, waar meer 

dan 400 insectensoorten op 
afkomen). Voordelen van 
de plataan, niet voor niets 
een populaire stadsboom, 
zijn er echter ook: de soort 
is heel sterk, is bestand te-
gen luchtvervuiling en laat 
zich goed verplanten.

We lopen over de Wester-
singel, langs gewone es-
doorns en platanen − waar-
onder de meer dan een 
eeuw oude Breytenbachpla-
taan met z’n stamomtrek 
van ruim vijf meter −, en 
linden en zilveresdoorns. 
We slaan af naar de Ro-
chusssenstraat en lopen 
langs nog meer platanen 
afgewisseld met haagbeu-
ken, zilveresdoorns, valse 
christusdoornen, berken 
en de gekweekte variant 
daarvan, de treurberk. Bij 
de eerste kruising slaan we 

rechts af. De Mathenesserlaan is ingericht volgens 
het principe van een ‘laanstructuur’, met één enkele 
boomsoort voor een laanidee, platanen in dit geval. 
Bij de hoek Breitnerstraat blijven we even kijken 
naar de vreemde vorm van de hemelbomen. ‘Dutch 
lollipops’, noemen de Engelsen deze snoeiwijze: op-
gekroonde bomen waarvan veel of zelfs alle zijtakken 
zijn verwijderd zodat enkel 
de kroon overblijft − dit 
om klachten over takken 
tegen ramen of verduiste-
ring te voorkomen.

Elke boom is uniek
‘A fool does not see the 
same tree a wise man 
sees’, is een gezegde van 
de Engelse dichter Wil-
liam Blake (1757-1827). 
Waarmee wordt bedoeld 
dat iedereen de wereld 
om zich heen op z’n 
eigen manier beschouwd, 
afhankelijk van factoren 
als opleiding, cultuur en 
persoonlijke ervaringen. 
Hetzelfde zou kunnen 
opgaan voor bomen: 
geen twee bomen zijn 
gelijk, vooral als ze ouder 
worden en hun eigen weg 

Vleugelnoot (1920) in het Wijkpark.

Winterharde palm op het Rijnhoutplein

Bloeiende acacia aan de West-Kruiskade.

De treurberk is een gekweekte soort - Rochussenstraat.

Beschadigde plataan met zwaar materiaal op het 

wortelgestel - Diergaardesingel. * anonieme bron

I think that I shall never see
A poem lovely as a tree.

Poems are made by fools like me,
But only God can make a tree.
Joyce Kilmer, ‘Trees’ (1914)

op groeien. Dit geldt zeker voor de drie vooroor-
logse bomen in het Wijkpark, die tot de oudste 
van de wijk horen. We staan erbij en kijken ernaar, 
ietwat onder de indruk van de eerbiedwaardige 
oude bomen. Het gaat om een gewone plataan 
(Platanus x hispanica), een witte paardenkastanje 
(Aesculus hippocastanum) en een gewone vleugel-
noot (Pterocarya fraxinifolia). Elk van deze bomen 
is in 1920 aangeplant, destijds nog in de tuin van 
het Sint-Antonius. Isolde benoemt nog wat ande-
re bomen in hetzelfde park, soms haar bomengids 
erbij pakkend voor meer zekerheid, terwijl ikzelf af 
en toe de app ‘Bomenspotter’ raadpleeg. Het gaat 
om bomen die je niet snel in het straatbeeld zult 
tegenkomen, zoals een reusachtige Hongaarse 
eik, een mooie es en een fraaie rode beuk.

Bomen beschermen tegen de stad
Michiel Rexwinkel is bestuurslid van de Bo-
menridders. Ik had hem enkele weken geleden 
al gevraagd een rondje mee te lopen, en zijn 
toezegging komt ten slotte onverwacht. Vlak voor 
de deadline van de buurtkrant ontmoet ik hem 
op de West-Kruiskade, met z’n acacia’s waar de 
feestverlichting nog in hangt. Ik vraag Michiel 
wat over deze soort te vertellen. ‘Acacia’s zijn 
prima stadsbomen die niet te groot worden en 
zich perfect aanpassen. Deze staan er ook goed 
bij: de boomspiegel is groot genoeg en er is een 
beugel rondom gezet tegen schade door auto’s.’ 
Overigens trekt de exotische acacia ondanks zijn 
zoetgeurende bloemen in West-Europa ook nau-
welijks insecten aan.

Langs de rij meidoorns (goed voor 209 insecten-
soorten) in de Batavierenstraat lopen we naar de 
Diergaardesingel, waar werkzaamheden plaatsvin-
den. Michiel legt uit dat in de Standaard Besteks-
bepalingen van de gemeente Rotterdam staat dat 
het uitvoerend bedrijf verplicht is de bomen in de 
omgeving te beschermen. Daar wordt in dit geval 
bij lange na niet aan voldaan: slechts één boom, 
een kleinbladige linde, is rondom voorzien van 
houten latten. Een van de onbeschermde bomen, 
een plataan, heeft al een forse beschadiging 
opgelopen, en dicht tegen deze boom aan ligt 

zwaar materiaal, ook verboden 
in verband met wortelbescha-
diging (ik zal hierover thuis een 
klacht indienen bij de gemeen-
te). En dan kijkt Michiel op zijn 
horloge, hij is een drukbezet 
man, dus met de bouwwerk-
zaamheden rond kwetsbare 
bomen aan het Weena eindigt 
het ‘rondje bomen’ door het 
Oude Westen.

WOODMAN, spare that tree! 
Touch not a single bough! 
In youth it sheltered me, 
And I’ll protect it now.

George Pope Morris, 

‘Woodman, spare that tree!’ (1837)


