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Geachte heer Fischer,
Sinds 1996 brengt BeVeR adviezen uit aan gemeentelijke diensten en instanties met betrekking tot
schoon, heel en veilig.
Hierbij ontvangt u van BeVeR een advies over hoe bij de inrichting van de buitenruimte de
inspanningen ten aanzien van de groenvoorzieningen in Rotterdam over het voetlicht gebracht kan
worden.
Dit advies bestaat uit de volgende punten:

•
•
•
•
•

Het aanpakken van de vervuiling rondom de Bosdreef in Kralingen-Crooswijk.
Zichtbaarheid groenuitgaven vergroten, onder andere door naambordjes bij bomen en
planten te plaatsen.
Groene daken in Rotterdam standaard overwegen bij bouwprojecten/renovaties.
Groen rondom trams
Beplantingsrichtlijn buitenruimtes

BeVeR adviezen komen in het algemeen voort uit de dagelijkse ervaringen van haar leden. Het advies
met betrekking tot Groen in Rotterdam wordt hieronder uiteengezet. Het gesprek dat wij met u op 30
januari jl. over dit onderwerp hebben gehad en de daarop volgende briefwisseling liggen aan dit
advies ten grondslag
Wij willen dit advies bij voorkeur mondeling toelichten en samen met u overleggen hoe deze
problematiek aangepakt kan worden en onze adviezen tot uitvoering kunnen leiden.
Wij gaan ervan uit dat u reageert volgens de servicenormen van de Gemeente Rotterdam en wij na 5
werkdagen een ontvangstbevestiging ontvangen en binnen 4 weken een inhoudelijke reactie of een
uitnodiging voor een gesprek over dit advies.
1. Introductie
In januari dit jaar hebben wij voor het eerst contact met elkaar gehad over het groen in Rotterdam. U
heeft ons toen van een grote hoeveelheid informatie voorzien en BeVeR heeft een aantal ideeën
aangedragen. Vervolgens is er een briefwisseling geweest waarin wij een aantal vragen en suggesties
hebben aangedragen waarop u gedeeltelijk heeft gereageerd.
Echter, in uw brief blijven een aantal zaken onbeantwoord. Daarnaast hebben wij nog een aantal
nieuwe ideeën die wij middels dit advies aan u willen aanbieden.

2. Probleemstelling
De vragen en suggesties zullen hieronder puntsgewijs worden aangedragen
2.1 Bosdreef
Zoals u weet zijn wij al geruime tijd bezig inzake de vervuiling rondom de Bosdreef. Op bepaalde
delen is er sprake van een ongeordend geheel van schuurtjes, caravans, vuilnis etc. (zie bijlage 1).
Helaas constateren wij dat de situatie sinds 2005 nog steeds niet is verbeterd en vragen u wat er aan
gedaan gaat worden om dit probleem op te lossen.
2.2 Zichtbaarheid uitgaven
Eerder werd duidelijk dat er per Rotterdamse inwoner € 50,- wordt uitgegeven aan het groen in
Rotterdam. BeVeR vindt het belangrijk dat het voor de burger zichtbaar is waar dit geld aan
uitgegeven wordt. Uit uw reactie op onze brief blijkt dat bewoners via bewonersbrieven op de hoogte
worden gesteld van nieuw te plaatsen groen. BeVeR is echter van mening dat er meer gedaan zou
kunnen worden om de zichtbaarheid van het uitgegeven geld te vergroten. Zo is in de vorige brief het
idee aangedragen om naambordjes bij bomen en planten te plaatsen, vooral bij minder bekende
bomen en planten.
2.3 Groene daken
Helaas kon er geen uitvoering gegeven worden aan het voorstel van BeVeR om het nieuwe Centraal
Station van een groen dak te voorzien. Het van groen voorzien van daken in Rotterdam blijft een idee
dat BeVeR sterk aanmoedigt. Wij zien daarom graag dat dit standaard wordt overwogen bij nieuwe
bouwplannen en renovaties. De wens voor groene daken kan tot uitdrukking gebracht worden door in
het programma van eisen een groen dak als alternatief te laten offreren zowel voor nieuwbouw als
renovatie.
2.4 Groen rondom trams
Waar mogelijk moet meer gebruik worden gemaakt van gras langs of tussen trambanen. Dit kan met
name als alternatief dienen voor de groene daken van tram- en bushokjes. Dit ziet er vanuit de auto
vaak rommelig uit.
2.5 Beplantingsrichtlijn
Er kan een duidelijke richtlijn worden gevormd omtrent het plaatsen van een bepaald soort beplanting.
Zo kan er bij kantoren gebruik worden gemaakt van hoge beplanting. Enerzijds draagt dit positief bij
aan de vaak sfeerloze omgeving, anderzijds zal het onveilige gevoel bij hoge beplanting beperkt zijn,
aangezien de gebieden ’s avonds vaak verlaten zijn. Bij woonhuizen en flats daarentegen, moet er
vooral gebruik worden gemaakt van lage beplanting omdat hier juist wel veel mensen in de weer zijn.
3. Correspondentie
Zoals gezegd in de inleiding willen wij graag met u in gesprek komen om over de geschetste
problematiek en te overleggen over mogelijke oplossingen. Zowel voor de ontvangstbevestiging, als
voor de inhoudelijke reactie, dan wel het maken van een afspraak, kunt u contact opnemen met het
secretariaat via bovenstaande gegevens.
Met vriendelijke groet,
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Bijlage 1: Foto’s Bosdreef, gemaakt in maart 2007

