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Vlak voordat ik in de auto stap om mijn
vriendin op te halen voor een etentje, vraag
ik me af of we een mondkapje op moeten.
Ik check voor de zekerheid de site van het
RIVM.
Inderdaad. Het advies is om een mondkapje te dragen als er men-
sen in mijn auto zitten met wie ik geen huishouden vorm. Ik heb
al maanden mondkapjes klaarliggen in de kast. Nog nooit aange-
raakt. Ik realiseer me dat ik sinds het uitbreken van de coronacri-
sis nooit meer iemand van buiten mijn gezin naast me in de auto
heb gehad. 
Raar eigenlijk. Al die maanden dus niet meer met een auto vol
kinderen naar een ver voetbalveld gereden – want dan moet dat
mondkapje dus ook op. Al die maanden geen weekendjes weg
geweest, met iets te veel vriendinnen, in een iets te kleine auto. 
Maar goed. 
Het volgende dilemma dient zich aan: zal ik dat vrolijke exem-
plaar omknopen, genaaid door medewerkers van dagbesteding
PastZo? Of deze geinige met panter print, die een vlijtige vriendin
in elkaar knutselde? Ik kies voor optie drie: een degelijk licht-
blauw exemplaar, gescoord in de supermarkt. 
Voor we instappen bied ik mijn vriendin er een aan. Weer eens
wat anders dan een kauwgompje. Onwennig haak ik de elastiek-
jes achter m’n oren. We zijn nog niet weg of we liggen al hele-
maal in een vouw. ’Je hebt hem verkeerd om op!’, giert ze vanach-
ter haar beslagen brillenglazen. 
Crisis of niet. De start van ons avondje uit is alvast
een vrolijke.

Marjolein Vos 
m.vos@mediahuis.nl

Mondkapje?

De gemeente wil zo een bijdra-
ge leveren aan wat inmiddels
de World Cleanup Day heet. Die
komt in de plaats van de Lande-
lijke Opschoondag die op 21
maart zou worden gehouden,
maar vanwege corona niet
doorging. 

,,Iedereen die in groepsver-
band de handen uit de mou-
wen wil steken om de buurt of
omgeving te ontdoen van
zwerfafval, komt voor het lenen

van materialen in aanmerking’’,
zo laat de gemeente weten.
Maar er zitten wel wat voor-
waarden aan in verband met
corona. Zo moeten deelnemers
rubber of latex handschoenen
dragen, die niet door de ge-
meente worden verstrekt. De
door de gemeente beschikbaar
gestelde grijpers mogen niet
door meerdere mensen ge-
bruikt worden en onderling
worden uitgewisseld. Wanneer
een deelnemer zwerfafval ’niet
vertrouwt’, raadt de organisatie
aan het te laten liggen. 

Groepen van drie personen of
meer kunnen materialen te
leen vragen bij Roelof Lenis van
de gemeente Waterland via te-
lefoonnummer 0299-658585.

World Cleanup Day: gemeente
leent opruimgereedschap uit
Monnickendam ■ Deelne-
mers aan de Wereld Opruim-
dag op 19 september kunnen
gratis gereedschap lenen van
de gemeente Waterland. Die
stelt onder meer afvalgrijpers
en vuilniszakken beschikbaar.

leid. In Purmerend moeten de
komende jaren duizenden bomen
worden vervangen.

Twee voor één
,,We zien het liefst dat er voor
iedere bestaande boom in Purme-
rend twee in de plaats komen. Op
zijn minst. Dat mogen ook strui-
ken zijn hoor, als het maar groen
is. Denk ook aan de plannen voor
een hotel in het Beusebos. Prima
hoor, als ze de bomen maar com-
penseren. En dan niet één op één,
maar minstens twee voor één.’’

Met name door de bouwdrift in
de provincie ziet hij de komende
jaren groen in het gedrang komen.
,,Bomen kosten meer, en project-
ontwikkelaars willen liever stenen
stapelen. Maar je kunt ook afspra-
ken met ze maken. Ik zie liever een
groen pleintje dan een stenen
pleintje tussen de huizen. Je moet
met creatieve oplossingen komen,
ook al is dat wat duurder.’’

Robert Jan van der Woud
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Het aantal bomen per inwoner van de gemeenten in Zaanstreek-Waterland. ILLUSTRATIE MEDIAHUIS/HEDSKE VOCHTELOO

❜ Wist je dat
huizen met
groen in de
buurt meer

waard zijn? ❜

Bomen langs de Oostdijk tussen Purmerend en Oosthuizen. FOTO YVONNE JONKMAN

Bureau Cobra Groeninzicht heeft
het bomenbestand landelijk in
kaart gebracht en afgezet tegen de
door het Centraal Bureau voor de
Statistiek verzamelde inwoners-
aantallen per gemeente. Grote
steden doen het bijna allemaal
slecht. Amsterdam voert de lijst
van het minste aantal bomen per
inwoner aan: een Amsterdammer
moet het doen met 0,3 boom. Maar
datzelfde geldt voor de inwoners
van Zaanstad.

Purmerend doet het iets beter,
maar ook daar moeten de inwoners
het doen met minder dan één
boom per persoon: 0,7 om precies
te zijn. Het delen van het aantal
bomen door het aantal inwoners
levert voor Edam-Volendam even-
eens 0,7 op. Wormerlanders heb-
ben eentiende boom meer: 0,8 per
inwoner.

Het Twiske
De overige vier gemeenten hebben
meer bomen dan inwoners. Water-

landers hebben de beschikking
over 1,1 boom; in Oostzaan gaat het
- ondanks de nabijheid van recrea-
tiegebied Het Twiske - om 1,7
boom per hoofd van de bevolking.
Voor elke Landsmeerder is 1,9
boom beschikbaar. Beemsterlingen
hebben de luxe van 4,4 boom voor
iedere inwoner en is daarmee de
gemeente in Zaanstreek-Waterland
met relatief de meeste bomen.

Er vallen enkele kanttekeningen
te maken bij de regionale cijfers. In
grotere steden als Zaanstad en
Purmerend is nu eenmaal minder
ruimte voor bomen. En dan speelt
het oppervlakte nog mee: met
weinig vierkante kilometers opper-
vlakte en veel inwoners ben je als
gemeente in het nadeel. En het
polderlandschap leent zich minder
goed voor bomen dan de bosrijkere
gemeenten in het midden en zui-
den van het land.

Plan Boom
Toch ziet directeur Sijas Akkerman
van Natuur en Milieufederatie
Noord-Holland ruimte voor verbe-
tering. ,,We zijn al met Zaanstad in
overleg, dus er wordt aan gewerkt.
Ook met de gemeente Purmerend
zijn we in gesprek. En met een
gemeente als Schagen, waar plan-
nen zijn voor het planten van
100.000 bomen.’’ Zijn organisatie
staat aan de wieg van ’Plan Boom’:
het planten van 10 miljoen nieuwe

bomen in Nederland in een tijds-
bestek van vier jaar.

Het belang van bomen is groot
en velerlei, zegt Akkerman. ,,Bo-
men zuiveren de lucht van fijnstof,
ze zorgen voor een schonere lucht.
Verder verdampen ze water zodat
het met name in de steden koeler
blijft. Ze houden water vast, wat
beter is voor de bomenkwaliteit. Ze
spelen een cruciale rol bij klimaat-
adaptie, en denk ook aan de biodi-
versiteit. Groen in het algemeen is
bovendien goed voor mensen. Ze
ontspannen beter. Dat geldt niet
alleen voor bomen maar voor alle
groen. En wist je dat huizen met
groen in de buurt meer waard zijn?
Tot wel veertig procent.’’

Veenweidegebied
De provinciedirecteur van de Mi-
lieufederatie erkent dat Noord-
Holland niet bij uitstek het bo-
mengebied van Nederland is. ,,Een
groot deel is veenweidegebied.
Daar wil je ook geen bomen. Maar
we hebben daar natuurlijk ook

dorpen en steden. Het is geen
enkel probleem om daar wel bo-
men te hebben.’’

Ook voor de agrarische sector
ziet Akkerman kansen. ,,Denk aan
voedselbossen. Als je agrariërs kunt
verleiden om een halve hectare
voedselbos aan te leggen: dat levert
allerlei consumptiegoederen op, en
ondertussen ook groen.’’

Argumenten van gemeenten als
Zaanstad en Purmerend dat kwali-
teit van de bomen beter is dan
kwantiteit, doet Akkerman af als
onzin. ,,Hoe meer bomen hoe
beter, en dat geldt ook voor ander
groen. Het is niet zo dat één goede
boom beter is dan tien mindere
bomen.’’ Zijn federatie adviseert
beide gemeenten bij hun bomenbe-

’Liefst voor
iedere boom

twee terug’

Vooral in de steden is het aantal bomen behelpen

Het houdt niet over met
het bomenbestand in
Zaanstreek-Waterland.
Na Amsterdam heeft de

gemeente Zaanstad landelijk het
minste aantal bomen per hoofd
van de bevolking, Purmerend doet
het al niet veel beter. In Beemster
zijn de bomen relatief gezien nog
het beste vertegenwoordigd.

❜ Het is niet 
zo dat één
goede boom
beter is dan 
tien mindere
bomen ❜

Gemeente

Beemster
Edam-Volendam
Landsmeer
Oostzaan
Purmerend
Waterland
Wormerland
Zaanstad

Aantal bomen (2019)

42.831
24.354
22.271
16.582

58.069
19.188

12.900
43.564

Aantal inwoners (2019)

9.748
36.094

11.498
9.755

80.147
17.306
16.332

155.799

Bomen en inwoners

Het cijfer van 0,3 boom per inwo-
ner wil de gemeente iets nuance-
ren. Het onderzoek van Cobra
Groeninzicht noemt er 43.564.
Zaanstad telde er zelf circa 60.000.
,,Niet alle bomen in Zaanstad staan

in het bomenbestand en worden
geteld. Zo telt Zaanstad de bomen
in de parken en bossen niet mee.’’
Het bomenbeleidsplan dat mo-
menteel in de maak is, noemt
55.000 als aantal bomen. Dat bete-
kent dat de gemeente eerder rich-
ting de 0,4 boom per inwoner zit.

Beijerbergen erkent een achter-
stand. Een gevolg van de Tweede
Wereldoorlog. ,,In de jaren tijdens
de oorlog zijn ontzettend veel bo-
men verdwenen en omgezaagd om
te dienen als brandhout. Na de oor-
log, tijdens de wederopbouw in 60-

70, is een grote hoeveelheid bomen
teruggeplant.’’ 

Dat gebeurde echter zonder dat
rekening werd gehouden met bo-
demkwaliteit, ruimte, locatie en de
specifieke behoeften van verschil-
lende bomensoorten. ,,Er werd bij
wijze van spreken een aantal stoep-
tegels verwijderd en daar een boom
geplant. Dit heeft geresulteerd in
veel bomen die van slechte kwali-
teit zijn en minder oud worden of
zijn geworden.’’

De veenondergrond is ook al niet
goed voor de bomen. ,,Dit maakt

het dat de groeiomstandigheden
minder zijn dan in bepaalde ande-
re gemeenten en dat wij er als ge-
meente Zaanstad meer energie aan
besteden om bijvoorbeeld de sa-
menstelling van de bodem goed te
krijgen.’’

Momenteel wordt de laatste
hand gelegd aan een nieuw ge-
meentelijk bomenbeleidsplan. De
gemeente Purmerend stelde eerder
zo’n plan vast, en trok enkele mil-
joenen uit voor het verbeteren van
het bomenbestand. 

,,Bomen zijn belangrijk voor een

gezond, aangenaam en aantrekke-
lijk leefklimaat in de stad’’, stelt
woordvoerder Beijerbergen. We
moeten zorgvuldig met de bomen
in de gemeente omgaan. We heb-
ben te maken met schaarse openba-
re ruimte, vele woningen die ge-
bouwd moeten worden en we wil-
len een duurzame en toekomstge-
richte stad. We willen meer kijken
naar het toevoegen van kwaliteit
dan kwantiteit. Dus beter een gro-
tere boom (meer schaduw door
grotere bladeren, beter tegen hitte-
stress) dan twee dunne boompjes.’’

’Zaanstad is bezig met maken van inhaalslag’
Van onze verslaggever

Zaandam ■ De gemeente Zaan-
stad heeft een achterstand op het
gebied van bomen, maar is bezig
met het maken van een inhaalslag,
reageert woordvoerder Lenny Bei-
jerbergen op de cijfers.


