
In Vonk & Vlam

In opdracht van de gemeente ’s-Hertogenbosch 

realiseert Heijmans een nieuwe ondergrondse 

parkeergarage op het Vonk & Vlamterrein aan 

de rand van het centrum van de Brabantse 

hoofdstad. Het project maakt deel uit van de 

ontwikkeling van de Zuiderpark-Stadswalzone. De 

bouw van de parkeergarage wordt gecombineerd 

met de restauratie van de vestingwerken en de 

herinrichting van de openbare ruimte, zoals de 

Casinotuin. Bovenop de parkeergarage komt de 

stadsgracht van vroeger terug. En wat hebben 

bomen hiermee te maken? Alles! Lommerrijke 

bomen, de groene parels, zijn kenmerkend voor 

dit project. Sommige staan er intussen hon-

derdvijftig jaar, zoals de majestueuze rode beuk 

in de Casinotuin of de enorme plataan aan de 

Pettelaarseweg. 

Nieuw met oud

Zodra de (graaf)machines op de bouwplaats ver-

schijnen, begint het pas echt. Schade aan bomen 

moet voorkomen worden. Bij veel projecten gaat 

het vaak om ‘nieuwe dingen maken’ waarbij we 

het oude willen beschermen. Vooral het bescher-

men is in dit project relevant, in het bijzonder 

de monumentale bomen die een onmiskenbaar 

onderdeel van de locatie vormen. In het voortra-

ject, waarin de bouwtechnische plannen vorm 

krijgen, is daar uitgebreid rekening mee gehou-

den. Met de uitvoering wordt tijdens de toolbox-

meetings aan alle betrokkenen het bewustzijn 

van de waarde van de bomen meegegeven.

Noch complex, noch kostenverhogend

Boombescherming moet niet moeilijker gemaakt 

worden dan het is. In dit project is het bomen-

beleidsplan van de gemeente heel concreet en 

leidend. De gemeente zit op de regisseursstoel. 

Daarom heeft Heijmans de veelzijdig specialisten 

van Cobra in de arm genomen. Beide partijen 

hadden hiervoor toch wel enige huiver. Al snel 

bleek echter de inzet van Cobra voor Heijmans 

van grote waarde. Praktische adviezen, proactieve 

houding en de wil tot samenwerking maakten 

dat processen moeiteloos verliepen. Cobra was 

aan de andere kant aangenaam verrast over de 

slagkracht en oplossingsgerichtheid van Heijmans. 

Samen nemen ze de verantwoordelijkheid op om 

de bomen gedurende het werk te beschermen.

Social return; 1e lijns bomenwacht

Een baanbrekend aspect binnen de samenwer-

king is de bijzondere manier waarop het feno-

meen ‘social return’ is ingevuld. Met dergelijke 

afspraken wil de overheid een bijdrage leveren 

aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En 

zo ook de gemeente ’s-Hertogenbosch. Cobra 

Bijzondere vorm van 
‘groenprotectie’ in Den Bosch
‘Boombescherming niet moeilijker maken dan het is’

Voor gemeente ’s-Hertogenbosch was het de eerste keer, voor aannemer Heijmans ook. Datzelfde gold voor de boomtechneuten van Cobra 

en voor IBN, de sociale werkvoorziening voor Noordoost-Brabant. Vier partijen die de handen ineen slaan in een bijzondere samenwerking, 

waarmee de gemeente ’s-Hertogenbosch landelijk voorop loopt. Op een unieke manier worden monumentale bomen beschermd in het 

megaproject parkeergarage Vonk & Vlam. Daarbij wordt hoog ingezet op social return en genieten alle betrokken partijen ervan ‘een slag 

te kunnen maken’. 
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nam die verplichting serieus en heeft medewer-

kers van IBN opgeleid tot 1e lijns bomenwacht. 

De vraag die voor dit concept centraal stond was 

niet welke opleiding iemand zou moeten hebben, 

maar juist welke kwaliteiten hij of zij moest bezit-

ten. Om dit werk te doen moet je hart hebben 

voor groen en ook de regels kunnen interprete-

ren en ze uit kunnen leggen aan werknemers op 

het project.  De regels zijn simpel en duidelijk. Bij 

‘twistpunten’ worden de specialisten van Cobra 

ingeschakeld. Inmiddels zijn de medewerkers 

van IBN de ogen en oren in het veld. Los van het 

maatschappelijk gewin heeft deze situatie ook 

andere voordelen. In de praktijk betekent het dat 

er in principe voor hetzelfde geld méér ‘ogen’ 

ingezet kunnen worden op het project. En dat is 

ten gunste van de bomen!

Trots

De bijzondere samenwerking en het feit dat alle 

partijen complementair zijn aan elkaar binnen 

zo’n uniek project maakt alle partijen meer dan 

trots. De gemeente is ontzorgd en toch betrok-

ken. Heijmans realiseert een prachtige onder-

grondse parkeergarage, door de inzet van Cobra 

mét duurzaam behoud van de bomen. IBN levert 

als 1e lijns bomenwacht, door hun continue 

aanwezigheid, een waardevolle bijdrage aan een 

gedegen boombescherming. Kortom, een gou-

den team en klaar voor het volgende project.

Joost Verhagen is directeur/eigenaar van 

de vijf Cobra-loten; Cobra boomadviseurs 

bv, Cobra planadviseurs bv, Cobra ecoadvi-

seurs bv, Cobra geoadviseurs bv en Cobra 

groenjuristen. Cobra is sinds 2000 actief in 

het groene domein van de openbare ruimte. 

Joost, registertaxateur-VRT en lid van de 

NVTB, is een autoriteit op het gebied van 

schade aan bomen. Samen met boomjurist 

Kitty Goudzwaard en een team van veelzijdig 

specialisten staan zij garant voor een gede-

gen taxatie en vloeiende claimafwikkeling.

Voor vragen over Cobra’s boomschadetaxa-

tieservice kunt u contact opnemen met Joost 

Verhagen. Hij is bereikbaar op telefoonnum-

mer 088 – 262 72 00 of per e-mail: 

Joost.Verhagen@Cobra-adviseurs.nl.

Bedrijf: Cobra adviseurs

Naam: Joost Verhagen

Functie: Directeur

Plaats: Wilbertoord, Cuijk, Meppel, Pijnakker

Omvang: 25 medewerkers

Thema: Cobra’s boomschadetaxatieservice

Geschreven onder verantwoordelijkheid van 

Joost Verhagen.

Stuur of twitter dit artikel door! 

Scan of ga naar:  

www.boomzorg.nl/artikel.asp?id=19-4550 

Het nieuwe realiseren en het oude behouden.

Stambescherming, bouwhekken, bodemvochtmonitoring, watergeefsystemen het ontbreekt de bomen aan niks.


