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Allemaal een goed gevoel 
door verplante bomen!
Waarom zou je tien volwassen bomen die overlast geven in een winkelcentrum rooien, als ze een nieuwbouwwijk een perfect smoelwerk kunnen 

geven? En zo geschiedde: tien Gleditsia triacanthos ‘Skyline’ verhuisden van het winkelcentrum Zuid-Beijerland naar een uitbreidingswijk in Nieuw-

Beijerland. Winkeliers, bewoners en de gemeente Korendijk zijn blij met deze oplossing. 
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In 2016 richtte de gemeente Korendijk samen met 
alle winkeliers in Zuid-Beijerland een BIZ op, een 
bedrijfsinvesteringszone. Er werd afgesproken om 
het winkelcentrum Zuid-Beijerland nieuw leven in 
te blazen door het eenmalig te ‘pimpen’. Hierdoor 
zou het aantrekkelijker moeten worden voor het 
winkelend publiek. De gemeente zou eenmalig 
investeren in de upgrading en het winkelcentrum 
samen met de BIZ verder onderhouden. Een 
nulmeting moest uitwijzen wat er volgens de win-
keliers verbeterd kon worden. Dat ging van bestra-
ting tot bankjes en bomen. 

Bomen met sierwaarde en minder overlast
‘In het centrum stonden tien Gleditsia’s in grote 
boombakken’, vertelt Nelleke van Buren, werkleider 
bij de buitendienst van de gemeente Korendijk, die 
samen met haar collega’s de kernen Goudwaard, 
Piershil, Zuid-Beijerland, Nieuw-Beijerland en de 
buurtschappen Zuidzijdsedijk en Nieuwendijk 
beheert. ‘Deze bomen hadden een heel fijn blad 
en gaven veel overlast voor de winkeliers. Ook 
groeiden er geregeld takken tegen de gevels van 
de winkelpanden aan.’
De bomen zelf waren gezond en vitaal; het zou 

zonde zijn om die te rooien. Van Buren vroeg de 
BIZ wat de winkeliers ervoor terug wilden hebben 
als de gemeente die bomen zou weghalen. De 
wens was om bomen met sierwaarde en minder 
overlast terug te planten. 
Van Buren: ‘Dat is moeilijk, want een boom is een 
levend object dat nu eenmaal blad verliest. En er 
zijn bomen in alle soorten en maten.’
De BIZ liet de keuze aan de gemeente en Van 
Buren raadpleegde net na de zomervakantie Arjan 
Zoontjens van Zoontjens Boomprojecten, die daar 
toevallig voor een ander project was. Terwijl ze 
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samen langs de bomen liepen, uitte de werkleider 
buitendienst haar twijfels over het kappen van die 
gezonde bomen. 

Kleine sprietjes
‘Zoontjens zei daarop dat je ze ook kunt verplaat-
sen’, vertelt Van Buren lachend. ‘Alles moest op 
korte termijn gebeuren, dus ik ging ervan uit dat 
hij dit niet meer zou kunnen regelen. Natuurlijk 
kon hij dat wel, zei hij. Hij zou ze eruit halen, maar 
ik moest wél een locatie weten waar ze naartoe 
konden.’
Samen reden ze een rondje door de kern en Van 
Buren had het er ook met haar collega’s over. 
Projectleider Henri van der Glas opperde een loca-
tie in Nieuw-Beijerland, waar nog bomen geplant 
moesten worden. ‘Hij zei dat hij wel nieuwe bomen 
bij een kweker kon halen, maar dan heb je vaak 
kleine “sprietjes” en is de wijk minder gevuld. En 
grote bomen van een kweker kosten veel geld. Nu 
deed zich dus de kans voor om deze bomen te ver-
plaatsen en hoefde ik er niet met de zaag onder-
langs. Mooier nog: de nieuwbouw, waar normaliter 
kleine boompjes worden geplant, krijgt zo direct 
een prachtig aanzicht. Daar hebben we allemaal 
een goed gevoel bij.’ 
 

Variëteit in een bepaald patroon
De uitvoering vond in februari van dit jaar plaats. 
Van de twaalf Gleditsia’s werden er tien verplaatst. 
Twee bleven er staan; zij stonden wél op een 
goede locatie, net buiten het winkelcentrum. 
Van Buren: ‘Arjan Zoontjens heeft ook nog gead-
viseerd over de bomen die in het winkelcentrum 
zouden worden teruggeplaatst. Daar is nu een 
variëteit aangebracht van Magnolia ‘Galaxy’, meer-
stammige Ginkgo biloba en Magnolia grandiflora 
‘Gallisonière’. Er stonden al Liquidambars en twee 
Gleditsia’s. Deze hebben allemaal verschillende 
groei- en bloeiwijzen; drie blijven er groen en 
Magnolia galaxy heeft een schitterende roze 
bloem. Al deze bomen hebben we in een bepaald 
patroon gezet; dat maakt zo’n project geslaagd. 
Een externe partij als Zoontjens Boomprojecten 
kijkt er toch heel anders naar dan wij. Het winkel-
centrum toont weer fris en de BIZ is er heel tevre-
den over.’ 

Oeverzone langs een kreek
Van Buren: ‘Die Gleditsia’s zijn geplant in 2008. Door 
hun mooie, transparante kroon waren ze toen 
heel geschikt, maar op de lange termijn zouden ze 
mogelijk wel iets te krap komen te staan.’ 
Van der Glas: ‘Ze stonden in bakken, net boven het 
maaiveld op het winkelplein, en waren net lekker 
aan het groeien. Maar de winkeliers hadden toch 
een ander beeld dan wij. Nelleke van Buren stelde 
eerst voor om deze bomen in een oeverzone langs 
de kreek in Zuid-Beijerland te zetten. Dat was niet 
zo ver van de plek waar ze verwijderd moesten 
worden; dat zou ook praktisch zijn met het trans-

port en dergelijke. Maar dit bleek voor dit type 
boom niet echt een geschikte locatie. Daar was 
meer een boom met een landschappelijke uitstra-
ling nodig en verder is die strook niet zo groot. We 
hadden ook niet het gevoel dat die bomen op die 
plek echt tot hun recht zouden komen. We hadden 
ze dan wel gespaard, maar was dát nu de plek waar 
ze de rest van hun leven moesten slijten?’

Tijdelijk in een depot
Al doordenkend kwam hij op het idee van de 
uitbreidingswijk in Nieuw-Beijerland. Er was nog 
onzekerheid over de vraag welke bomen daar het 
geschiktst zouden zijn. Ze zouden relatief dicht 
bij tuinen staan, waardoor er op termijn klachten 
zouden kunnen komen over schaduw. Voor dat 
soort gevallen is dit type boom heel geschikt, 

‘De nieuwbouwwijk heeft 

nu echt smoelwerk’

Nelleke van Buren

Plaatselijk depot van de tien Gleditsia's.
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en het planten van een volwassen boom in een 
nieuwbouwwijk haalt het steriele van de eerste 
jaren weg. 
Voordat ze in Nieuw-Beijerland werden geplant, 
stonden de tien Gleditsia triacanthos ‘Skyline’ tij-
delijk in depot op een braakliggende kavel op de 
nieuwbouwlocatie. De nieuwbouwwijk heeft nu 
echt smoelwerk, vindt Van Buren. ‘Samen met het 
behoud van gezonde bomen is dit echt de winst 
van dit project.’

Voor zover Van der Glas zich kan herinneren, is dit 
de eerste keer dat er in de gemeente volwassen 
bomen zijn verplant. ‘De Gleditsia’s zijn prachtige, 
vitale bomen. Omzagen doe je maar één keer en 
dat druiste tegen ons gevoel in. De aanschaf van 
nieuwe, jonge bomen is aantrekkelijker qua kosten 
dan het verplanten van volwassen bomen, maar nu 
heb je wel wat moois.’

Geen abrupte overgang 
In de nieuwbouwwijk is nu het beeld ontstaan dat 
ze met zijn allen voor ogen hadden. Dit kon direct 
worden bereikt, zonder er tien jaar op te moeten 
wachten. Ook de projectontwikkelaar zag hiervan 
de meerwaarde in. En de bewoners zijn enthousi-
ast: hun straat is af.
Uitgaande van hetzelfde idee wordt er inmid-
dels een verplaatsing uitgevoerd vanwege de 
uitbreiding van een supermarkt. Twee bomen van 
dezelfde soort worden nu voorbereid op verplan-
ting in het komende winterseizoen. Zo kan dit 
beeld van volwassen bomen worden doorgezet en 
ontstaat er niet ineens een abrupte overgang van 
volgroeide bomen naar heel jonge bomen. 

Economisch tij
‘De twee Gleditsia’s die nu nog bij het winkelcen-
trum Zuid-Beijerland staan, komen hier wellicht 
ook voor in aanmerking’, vertelt Van der Glas. ‘Het 
is een groot voordeel dat we nu het economisch 
tij weer mee hebben. Zo’n drie jaar geleden had 
dit niet gekund; dan hadden we het moeten doen 
met de goedkoopste variant. Het planten van een 
nieuwe boom kost 250 euro; deze bomen zitten 
op circa 2000 euro. Maar als je bij een kweker een 
boom van deze omvang wilt aanschaffen, ben je 
minstens het dubbele kwijt. Nu hadden we de 
gelegenheid om het in één keer goed te doen. Zo 
voorkom je het vervelende gevoel dat je een goed 
groeiende boom moet omzagen en je haalt de ste-
riele sfeer van een nieuwbouwwijk weg.’

‘Het winkelcentrum toont 

weer fris en de BIZ is er heel 

tevreden over’
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