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Alphen
Vissen
mag in
kernen
Nieuwkoop
Vissende kinderen hoeven in
Nieuwkoop niet meer bang te
zijn dat ze bekeurd worden
door een boa of politie-
agent. Dat heeft wethouder
Antoinette Ingwersen de ge-
meenteraad deze week ver-
zekerd.

Joep Derksen
Nieuwkoop

Sinds 2012 vragen hengelsport-
verenigingen al om duidelijke
regels waar je wel en niet mag
vissen. De angst bestaat dat en-
thousiaste kinderen die in de
buurt van hun woning een hen-
gel uitslaan zonder vergunning,
een bekeuring krijgen.

Maar die angst is ongegrond,
zegt de wethouder. ,,De boa’s en
de politie hebben vele taken en
zijn daar best druk mee. Het
handhaven op vissen heeft niet
de prioriteit. Ik heb niet gehoord
dat iemand op de bon is geslin-
gerd. Het is niet een van hun ba-
sistaken en het wordt gewoon
niet gedaan.”

Wat Ingwersen betreft kun-
nen alle inwoners in de kernen
van de gemeente Nieuwkoop
vissen zonder bang te hoeven
zijn voor een boete. ,,We willen
binnen de kernen gedogen dat er
een hengeltje wordt uitgegooid.
We gaan alleen handhaven als er
grote overlast van komt; anders
wordt er niet op gecontroleerd.
Voor de grotere stukken water
buiten de kernen moeten we
goed kijken wie we waar willen
toestaan. Ik wil dit in ieder geval
dit jaar regelen.”

De Boomfeestdag in Alphen
ging helaas niet door. Maar gis-
teren vond bij twee beuken aan
de Castellumstraat wel de af-
trap plaats van de actie TreeTag.

Hans-Paul Andriessen
Alphen

Meer dan 150 markante bomen in
Nederland, België, Engeland en
Zweden kregen gisteren een poster
omgehangen, een TreeTag, waarop
staat hoe belangrijk die boom is. 

Je kan ze echt niet over het hoofd
zien. De twee rode beuken tegen-
over de ‘glasbak’, het stadhuis van
Alphen. Meer dan 20 meter hoog,
dikke stam en ruisend bladerdak.

,,Dat-ie zuurstof levert, dat weten
de meeste mensen nog wel”, vertelt
Mark Rotteveel uit Reeuwijk, ini-
tiatiefnemer van de actie TreeTag.
,,Maar hoeveel zuurstof? En wat die
boom nog meer doet? CO2-opslag?
Luchtvervuiling afvangen? Regen-
water opslaan? Daar staat de stede-
ling helaas niet bij stil. En dat is
jammer, want we hebben bomen
keihard nodig. Zeker met de kli-
maatopwarming.”

Door aan bomen een TreeTag,
een duurzame poster op A3-for-
maat, te hangen met harde gege-
vens over de boom, moeten de
waardering en de liefde voor de
boom aangewakkerd worden. De
TreeTag is het visitekaartje van die
unieke boom.

Klimaatopwarming
Een TreeTag-actie in Australië, dat
hevig kampt met klimaatopwar-
ming, was een succes, zegt Rotte-
veel. ,,De 70.000 bomen van Mel-
bourne kregen allemaal ook een
ID-nummer en een e-mailadres.
Het doel was om verwaarlozing te-
gen te gaan. Het resultaat was com-
pleet onverwacht. Bomen kregen
duizenden liefdesbrieven. De stad

moest
twee mensen
inhuren om de brieven
te beantwoorden.”

Zuurstof aanmaken, wateropslag
plus CO2 en luchtvervuiling weg-
filteren zijn slechts vier functies
van een boom. ,,Er zijn er zeker
twintig. Denk ook aan het belang
voor de psychische gezondheid, de
productiviteitsverhoging, de vast-
goedwaarde, de koeling, de hout-
productie en de biodiversiteit.
Frans Timmermans wil niet voor
niets twee miljard bomen planten
in Europa. Harry Boeschoten van
Staatsbosbeheer wil focussen op
stedelijke bossen. Die hebben we
nodig. Kijk naar de waarde en het
succes van het Bentwoud.”

Rotteveel werkt bij een boomver-
zorgingsbedrijf en is projectleider
van de vergroening van de Al-
phense binnenstad. ,,Groen is nog
altijd de sluitpost van de begroting.
Het is een ramp hoe gemeenten
met bomen omgaan. Eerst komen
de kabels en leidingen in de grond,
dan de parkeerplaatsen en wordt al-
les verhard. Pas op het laatst wor-

den de
bomen

in de
straat ge-

zet. Als
soep-

groente, om
de boel een

beetje aan te kleden. Vaak in veel te
kleine plantgaten, zonder voeding
en op beroerde plekken. Een straat-
boom gaat gemiddeld 15 jaar mee.
Ze krijgen geen kans om groot te
worden. Zo zijn we onleefbare ste-
den aan het bouwen.”

Kapvergunning
Ook hekelt Rotteveel de afschaffing
van de kapvergunning door veel ge-
meenten. ,,Ik krijg te weinig zon-
licht in mijn tuin. Of: ik vind al die
bladeren, die in de herfst eraf vallen
vervelend. Hup, zaag maar om die
boom. Alleen de waardevolle, bij-
zondere bomen bij particulieren
worden nog beschermd. Die ko-
men op een lijst. En dan vergeten
gemeenten ongeveer de helft van
de bomen die ze niet hebben gezien
omdat die op binnenplaatsen
staan.”

TreeTag: kaartjes aan bomen vertellen hoe belangrijk ze zijn

Het is wachten op de eerste
liefdesbrief aan de rode beuk

▲ Mark Rotteveel plaatst een TreeTag in Alphen. FOTO PETER FRANKEN

Groen is de sluitpost
van de begroting,
ramp hoe gemeenten
met bomen omgaan
—Mark Rotteveel
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,,Ik ben een rode beuk met een

bladoppervlak van 1.340 vierkante

meter en lever jaarlijks 204 dagen

zuurstof voor 1 persoon . Ik houd

jaarlijks 4.700 liter regenwater vast.

Ik vang jaarlijks 1.508 gram

luchtvervuiling en 47 kilogram CO2

af. Totaal heb ik 2.383 kilogram

koolstof opgeslagen . Dit staat gelijk

aan 80.235 autokilometers.‘’  

Deze bijzondere
lelie geeft geen
vlekken op
trouwjurk
P9

Bouwen zonder het
open karakter aan te
tasten kan, zegt hoog-
leraar Peter Boelhou-
wer. P6&7

‘Bouwen in
Groene Hart,
dat kan’


