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Deelgemeente Charlois schendt opnieuw afspraken met bewoners Boergoensevliet:  

Ongekende kaalslag van bijna 300 bomen dreigt, wel geld voor 
1.000 nieuwe bomen elders 
 
De deelgemeente Charlois wil 1000 bomen extra planten om de groene uitstraling van de 
deelgemeente te vergroten, maar zwijgt over het feit dat bijna 300 bomen aan de Boergoensevliet 
moeten verdwijnen. Voor herplant en onderhoud is geen geld. De Boergoensevliet is een 
karakteristieke singel met oude historie op Rotterdam-Zuid.  
 
De bewonerswerkgroep Boergoensevliet is verbijsterd. De deelraad van Charlois bespreekt maandag 
28 februari aanstaande het 1.000 nieuwe bomenplan, maar de deelraad is niet geïnformeerd over het 
feit dat bijna alle bomen aan de Boergoensevliet op sterven na dood zijn. Uit een rapport van 
Gemeentewerken Rotterdam met de titel ‘Boergoensevliet, verplantbaarheidsonderzoek’ van mei 2009 
blijkt dat 90 procent van de bijna 300 bomen aan de Boergoensevliet moeten worden gerooid in de 
komende jaren. De bomen zijn ziek, beschadigd of aan het einde van hun levensduur. Dit rapport, dat 
de bewonerswerkgroep ondershands in bezit heeft gekregen, is nooit toegezonden aan de deelraad. 
Verder is er al meer dan 15 jaar sprake van achterstallig onderhoud aan het groen van de voor 
Rotterdam-Zuid beeldbepalende Boergoensevliet. Dat hebben de deelgemeente Charlois en 
Gemeentewerken volmondig toegegeven aan de bewonerswerkgroep tijdens een bijeenkomst.  
 
De deelgemeente maakt nu goede sier met het 1000 ‘extra’ bomenplan, maar de vervallen 
Boergoensevliet, een van de parels van Rotterdam Zuid, wordt er niet in genoemd. De deelgemeente 
en Gemeentewerken zeggen tegen de bewonerswerkgroep dat er geen geld is om de bomen aan de 
Boergoensevliet te vervangen. Dit vervangen zou onderdeel moeten zijn van een normaal 
onderhoudsplan, maar dat bestaat niet. Ernstiger is dat de deelgemeente in de afgelopen jaren al 
enkele tientallen bomen aan de Boergoensevliet heeft gerooid, zonder dat de deelgemeente daarvoor 
tot nu toe aan de bewonerswerkgroep vergunningen en een herplantplicht kan tonen. De 
Boergoensevliet ziet er steeds meer uit als een tandeloze bek. 
 
De urgentie van een kwalitatieve verbetering van Charlois is ook door minister Donner van Wonen en 
Wijken erkend. Hij wil zo’n 400 miljoen euro beschikbaar stellen voor onder meer Oud-Charlois en 
Carnisse. De deelgemeente zou ten minste het achterstallig onderhoud aan de Boergoensevliet 
moeten wegwerken. De Boergoensevliet is een belangrijke groene corridor in een wijk die kampt met 
grote sociale problemen. 
 
Het is de derde keer dat de deelgemeente niet de bewoners van de Boergoensevliet over wezenlijke 
zaken informeert, terwijl dat wel de afspraak is. De eerste maal dat de deelgemeente niet met de 
bewoners communiceerde was in april 2010 toen ze plotseling alle heesters aan de Boergoensevliet 
wilde rooien. Ternauwernood konden de bewoners dat voorkomen. De tweede maal was dat de 
deelgemeente de bewoners niet op de hoogte bracht over haar vervolgstappen in de loop van vorig 
jaar. 
 

 


