MEER BOMEN OP PARKEERPLAATSEN EN BEDRIJVENTERREINEN
In augustus 2019 maakte ik deze fotoserie waarin ik een inventarisatie maakte van het bomenbestand op
bedrijventerreinen in Geldermalsen. Ook keek ik naar de effecten van maaien.
Wereldwijd is de ontbossing enorm en het effect op het klimaat is desastreus. Het Nederlandse antwoord hierop
zou moeten zijn dat er véél bomen worden geplant. In werkelijkheid nemen de bossen af. De zomers worden steeds
heter waardoor de kans dat jonge aanplant overleeft steeds kleiner wordt, een reden om snel en veel te planten.
In gemeente West Betuwe, waar ik woon, zie ik veel bomen verdwijnen. Ik vermoed dat het de bedoeling is om wat
verdwijnt terug te planten, maar daar gaat naar mijn zin te veel tijd overheen.
Er moeten dus zoveel mogelijk bomen worden aangeplant. Niet alleen langs lanen en op rijtjes, maar overal, op elk
beschikbaar plekje! Is er geen plaats buiten de bebouwde kom? – dan maar erbinnen. Ik zie dat er véél meer bomen
zouden kunnen staan op bedrijventerreinen en hoop dat de gemeente vergroening ervan zal gaan bevorderen
Parkeerterreinen liggen er ’s zomers vaak als hete woestijnen bij. Bomen hebben daar niet alleen een gunstig
klimaateffect maar zijn ook nuttig voor de gebruikers van de terreinen zelf. Wie zet zijn auto in de brandende zon als
er een boom staat die schaduw geeft? Wie eet op een warme dag zijn lunch op een bestraat plein in de zon als er
ook een beschaduwd plekje is?

Ik hoop dat door deze serie:
- bedrijven en overheden gaan inzien dat er op de bedrijventerreinen veel mogelijkheden zijn om bomen te planten.
-er mogelijkheden worden gezocht meer aanplant te realiseren, uit eigen middelen of met behulp van subsidies.
-gemeenten het planten van bomen verplicht gaat stellen aan de bedrijven.
-meer mensen gaan inzien dat er haast bij is, gezien de klimaatverandering!

Hieronder wat ik zag:
1 Er verdwijnt het nodige groen vanwege de uitbreiding van het spoor. Hier de meidoornhaag bij station
Geldermalsen. Waarschijnlijk wordt het verlies aan groen elders gecompenseerd. Maar wanneer? Ik vind dat groen
dat zal verdwijnen al gecompenseerd moet worden vóór het zover is.

3 Oudenhof: Er staat een mooie sfeervolle boom, er zouden er nog enkele bij kunnen.

4 Nabij rotonde Provincialeweg-Oost-Laageinde: als bij verwachte warmte het gras gemaaid wordt verdort het, is er
lange tijd geen bloem te zien waar insecten wat aan hebben, en ziet het er lelijk uit. Rechts op de foto is niet
gemaaid, het gras is groen, staat vol bloemen en is mooi. Zou je er in lopen op blote voeten, dan voelde het koel aan.
Het dorre linker deel op de foto is warm en prikt.

5 Oudenhof : Heel mooie beplanting in de vakken. Maar auto’s worden er gloeiendheet in de zon.

6 Hetzelfde bedrijf. De bomen zijn van de gemeente.

7 en 8 Oudenhof: er is aan bomen gedacht bij de inrichting, maar als landschap weinig geslaagd, te weinig.

9 Op zulke plekken kun je weinig planten, alles wordt benut door af en aanrijdende leveranciers. Als ik er werkte zou
ik een plantenbakje toch wel op prijs stellen. Mensen die geen groen zien vanuit hun werkplek worden ongelukkiger
dan zij die wél groen kunnen zien.

10 en 11: Dit bedrijf denkt niet aan beplanting. Het ontvangt de klanten op een kokendheet terrein, en voor de
personeelsleden is er recent een even oninteressante parkeervlakte aangelegd, met grind, misschien tijdelijk.
Onbeplant, daardoor dus geen leuke plek om te verblijven. Het personeel eet de boterhammetjes elders.

12 Industrieweg 1

Soms is er niet veel plaats, toch mag deze boom er zijn. Ziet er meteen beter uit.

13 Industrieweg : weinig plaats maar toch een paar mooie bakken. En wat zie ik daar op het platte dak?

14 Een bonte, bloeiende, zoemende berm. Even verderop heeft men het ‘netjes’ gemaaid. Saai hoor. Daar leven
minder insecten, geen vogel hoeft ze er te zoeken, geen muisje kan zich verstoppen, en de kikker die even uit het
slootje komt vindt het er veel te warm. Er zou plaats zijn voor een rij essen.

15 Ik zie veel bedrijven waar de zitjes voor de middagpauze erg onaantrekkelijk zijn, vaak zonder schaduw. En altijd
die picknicksets waar je niet op kunt uitrusten.

16 Een ongelooflijk saaie plek, blij dat ik er niet werk. Als er plaats is voor gras, dan toch ook voor een boom, een
bloeiende struik voor de bijen en een bankje?

17 Rotonde bij De Pluk: naast de gasleiding is best ruimte voor een mooie plataan!

18 Rijksstraatweg. Zuilvormige eiken of iepen? De gemeente doet veel, maar de bedrijven kunnen ook meehelpen.

19 en 20 Een gezellige vereniging aan de Meersteeg. Bomen ontbreken dus de picknicktafel staat onder een lelijk
afdak.

21 Nog een gezellige vereniging. Het gebouw zou kunnen profiteren van een boom ernaast.

22 en 23 Hier was het heel warm! Geen behoefte aan wat lommer? Of geen plaats?

24 Randweg. Compliment aan de gemeente. Deze jonge eiken zien er leuk uit en zullen over enkele jaren al zo groot
zijn dat we volledig beschaduwd naar Est kunnen fietsen. De berm is niet recent gemaaid, het zoemde en krekelde
en zag er mooi uit. Wel zie ik vaak dat bomen langs wegen te hoog worden opgesnoeid om mooi te blijven.

25 Zou je hier willen zitten? Mwah… Kan leuker. Plant een boom voor de zomer en een haagje voor de winter, dan
zit je beschut.

26 Elzenhof. Hier heeft men een leuk plekje gepland en geplant, maar door de hete zomers schoot het nog niet erg
op.

27 De Iepenwei. Hadden die Iepen hier langzamerhand niet moeten staan? Ook een seizoen later stond er nog
steeds niets.

28 De Iepenwei. De kans bestaat dat dit heel mooi wordt.

29 Ja! Zó!

30. Hier zie je weer dat ook
jonge bomen schaduw en water nodig hebben. Kregen deze niet in juli 2019.
31 Zitje. Thema: Sahara. Zal wel veranderen.

32. Beukenhagen bestaan uit inheemse bomen. Daarin leven meer insecten en zo dan in veel exotische struiken.
Ecologisch van waarde dus. Vooral als de hagen groene linten vormen en niet als een eilandje tussen de tegels
groeien.

33 Je kunt drie bedrijven verder kijken zonder een boom.

34 Er is heus wel plaats voor een boom.

35 De Harpen. In juni 2020 nog steeds kaal. Mijn hoop: een rij bomen. Liefst van verschillende soorten, zodat ze niet
als rij ten prooi vallen aan ziekten.

36 De Harpen. Stel je dit eens voor bij 40 graden.

37 Hetzelfde bedrijf: misschien heeft men dat zelf ook bedacht: er is een strookje vrij. Gauw vullen met zo groot
mogelijke bomen!

38 De Aaldor. Een gewoon beeld van een jong bedrijventerrein.

39, 40, 41. Hier bestaat de kans op bomen. Jammer dat men daar niet eerder mee is begonnen.

42 Overal dezelfde niet al te gerieflijke picknicksets. Zonder schaduw. De werkgever wil zeker niet dat men er al te
lang blijft zitten. En de foto van dezelfde plek in juni 2020: er is wat veranderd!

ggg

J uni 2020: hee, er is wat veranderd !
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43 Jammer, een dure boom die niet in een bloempot hoort.

44 Jammer, al helemaal klaar en geen boom.

45 Veel bloemen in de bermen van West Betuwe in 2019 ondanks de warmte en de droogte. Dankzij modern
maaibeleid? De insecten genieten ervan, de mensen ook.

46 Randweg: rond het distributiecentrum ligt een grote stenen vlakte. Er is duidelijk aan beplanting gedacht. Maar
niet aan een beschaduwd zitje voor in de pauzes, en wie weg gaat stapt in een gloeiendhete auto.

47 Hetzelfde bedrijf: de stenen houden de warmte vast. Het aangeplante berkje heeft het dan ook moeilijk in zijn
eentje op een soort eilandje.

48 en 49 Verrassing aan de Poppenbouwing: een parkje. Dat kan leuk worden.

50 De Kennedylaan voelde lekker fris aan, met al dat loof om me heen.

51 en 52 Een kijkje in de Panoven

53 Dit is weer even schrikken. Een spikspinternieuw parkeerterrein waar men wel wat beters had kunnen verzinnen
dan deze kleine milieuramp.

53 Maar zo kan het ook. Ziet er leuk uit, een aantrekkelijke entree en goede reclame voor dit bedrijf.

54 De gemeente onderhoudt al veel laanbomen. Nu hoop ik nog op aanplant op de stenen vlaktes van de bedrijven.

55 Tielerweg: Als je een kantoor huurt in een bedrijfsverzamelgebouw, dan interesseert de beplanting je misschien
niet zo…

56 Voor de woning ertegenover ligt een klein woestijntje. Misschien wel waterdoorlatend en dat is ook wat waard.

57 Prinses Marijkeweg: Ben je bezorgd dat je leveranciers de kruinen zullen kapotrijden?-plant dan zuilvormige
bomen, véél beter dan niets.

58 Een leuk groen zitje bij een cafetaria is voor veel mensen aantrekkelijker dan een hekje en een parasol.

59 Hier zijn mijn verwachtingen hooggespannen.

60 en 61 Bij dit bloeiende bedrijf is het slecht toeven bij warm weer. Geen reclame.

62 en 63 Ik rijd over de Rijnstraat en een koeltje waait me tegemoet: ik kom bij het parkeerterrein Kostverlorenkade.

Zo zouden alle parkeerterreinen er uit moeten zien.

64 Tegen het einde van mijn rit bezoek ik het plantsoen Lingepark, dat een echte prachtige groene long is waar we
blij mee mogen zijn.

65 Ook al vind ik persoonlijk dat deze voorwerpen wel vervangen mogen worden door een mooi stukje kunst.

66 Bij de kerk wordt gebouwd. Kennelijk was het nodig hiervoor zeven grote bomen te verwijderen. Op Google
Mapskun je nog zien hoe mooi de kerk en de bomen waren. Wat jammer!

67 Als ik thuiskom bekijk ik mijn eigen tuin met een kritische blik: 10 bomen.

Niet

Ik begon aan deze fotofietstocht omdat ik overwoog dat er wellicht bedrijven zijn waar de parkeerplaatsen hete
woestenijen vormen op zonnige dagen. Met deze serie foto’s wil ik aantonen dat er hier iets te winnen is. Bij wie ik
aan moest kloppen met mijn fotoserie was nog niet duidelijk.
Ik fietste mijn rondje door enkele bedrijventerreinen in Geldermalsen. Na afloop was ik lichtelijk geschokt, want mijn
stelling werd meer dan bevestigd: ik had een ellenlange serie foto’s van in mijn ogen “foute” of ontbrekende
beplanting kunnen maken.
Natuurlijk zijn er terreinen waar geen boom bij kan. Autobedrijven staan mudjevol auto’s die steeds weer verplaatst
moeten worden. Bedrijven worden bezocht door enorme vrachtwagens die moeten kunnen manouvreren.
Infrastructuur zoals we zien rond de spoorlijn moet worden uitgebreid. Jammer, maar er zijn erg veel plekken waar
véél meer mogelijk is dan wat ik aantrof.

Buiten het algemene klimaatbelang is er ook persoonlijk belang voor het bedrijf. Ik begrijp niet dat er maar zo heel
weinig bedrijven zijn die beseffen dat een parkeerplaats met mooie bomen aantrekkelijk is voor klanten en dat een
aangename en gezonde groene omgeving belangrijk is voor het personeel.

Ik hoop dat met deze serie:
- bedrijven en overheden gaan inzien dat er op de bedrijventerreinen veel mogelijkheden zijn om bomen te planten.
-er mogelijkheden worden gezocht meer aanplant te realiseren, uit eigen middelen of met behulp van subsidies.
-gemeenten het planten van bomen verplicht gaat stellen aan de bedrijven.

Josien Teuling,
josien.teuling@planet.nl

PS in juni 2020 fietste ik mijn route opnieuw. Tot mijn teleurstelling concludeerde ik dat er nauwelijks nieuwe
aanplant was geweest. Met name op het industrieterrein waar de straten bomennamen dragen viel me het nog
steeds ontbreken van gemeentelijke beplanting op.

MENSEN MAAK TOCH VOORT!

