
Bewonersfeest op 18 december 

21 nieuwe bomen voor de Boergoensevliet 
 

De Boergoensevliet krijgt in december 21 nieuwe bomen. Ook stemt de deelgemeente in met het 

verzoek van de bewonersstichting Charlois aan de Vliet om in 2012 samen met bewoners een 

ontwerp voor de toekomst te maken van de 900 meter lange, karakteristieke Boergoensevliet, een van 

de parels van Rotterdam Zuid. Daarom is er op zondag 18 december van 15.00 tot 17.00 uur een 

bewonersfeest bij openbare basisschool De Triangel. 

 

Dode bomen kappen van 28 november tot 2 december 

Aan de Boergoensevliet zijn in de afgelopen jaren diverse bomen gerooid, maar niet herplant. Verder 

zijn dertien kastanjes en een prunus dood. Deze dode bomen worden in de week van 28 november tot 

2 december gekapt. Nog niet alle dode bomen worden gekapt, omdat enkele bomen zijn vergeten bij 

het aanvragen van kapvergunningen. Die bomen komen later aan de beurt. 

 

Nieuwe bomen planten van 5 december tot 16 december 

Tussen 5 en 16 december plant de gemeente 21 nieuwe bomen op de lege plekken. Kastanjes 

worden niet herplant, omdat die dan ziek worden. In overleg met de bewonersstichting is gekozen 

voor bomen die goed passen in het bestaande straatbeeld. Als er voldoende ruimte is, komen 

platanen in de plaats van kastanjes. Als er minder ruimte is, worden smalle, opgaande bomen geplant. 

Het gaat onder meer om gleditsia’s, acers, tilia’s. De dode prunus wordt vervangen door een nieuwe 

prunus. Naast de grote treurwilg aan de zuidzijde van de Boergoensevlet wordt een jonge treurwilg 

geplant. De verwachting is dat de grote treurwilg het niet lang meer houdt. 

Het aantal soorten bomen aan de Boergoensevliet neemt toe door de nieuwe aanplant van 29 naar 

32, waardoor de rijkdom aan kleuren in het groen verder toeneemt.  

 

Nieuw ontwerp met eenvoudige aanpak  

De deelgemeente heeft samen met de bewonersstichting gekozen voor een projectleider, die samen 

met de bewoners een ontwerp gaat maken voor de toekomst van de Boergoensevliet. De projectleider 

heeft ervaring met het verbeteren van de Provenierssingel en de Spoorsingel. Bewoners waren daar 

nauw bij betrokken. 

Ook wil de bewonersstichting samen met de deelgemeente een manier ontwikkelen om slimmer te 

gaan samenwerken tussen gemeente en bewoners. De stichting en de deelgemeente denken dat er 

de samenwerking tussen gemeente en bewoners sneller en beter kan. Op 18 december lichten we de 

bewoners in over de verdere aanpak. 

 

 


