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500ste boomverankering in haven Rotterdam
Aan de Markweg in Rotterdam Europoort plant het Havenbedrijf opnieuw jonge bomen. De bomen worden door biologisch afbreekbare
touwen en boomankers op hun plaats gehouden. Daardoor zijn geen boompalen meer nodig. Deze week werd op deze manier de
500ste boom geplant.

Foto: Ries van Wendel de Joode

“Vorig jaar zijn er zo honderden nieuwe bomen geplant in het havengebied. Hoewel het toen de warmste en droogste zomer was sinds
1906, hebben alle bomen op één na het gered. We kozen daarvoor duurzame boomsoorten die opgewassen zijn tegen de
klimaatverandering, zoals bijvoorbeeld iepen, eiken, esdoorns en lindes”, aldus asset manager (beheerder) Jan Putters van het
Havenbedrijf. “Natuur in de haven is belangrijk voor de kwaliteit van de haven en de omgeving. Duurzame groenprojecten - en bomen
in het bijzonder - dragen bij aan reductie van CO2. In steden, langs autowegen en in industriële gebieden zorgen bomen ook voor
fijnstofbinding. Belangrijk dus dat er in de haven volop bomen te vinden zijn!”

Ondergrondse verankering
Ondergrondse boomverankering past in het beleid van het Havenbedrijf om het onderhoud van de haven te verduurzamen. “Het touw
zit om de kluit en is verbonden aan vijf boomankers van ieder een decimeter die een meter onder de kluit zijn bevestigd”, legt Putters
uit. Door het aantrekken van het touw zetten de ankers zich muurvast in de grond. Die verankering houdt de boom op zijn plaats en
maakt de boompalen overbodig.
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Automatisch op de hoogte blijven van ontwikkelingen in de haven?
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.

NIEUWSBRIEVEN

(HTTPS://WWW.PORTOFROTTERDAM.COM/NL/DE-HAVEN/NIEUWS-EN-EVENEMENTEN/NIEUWSBRIEVEN)

Mogelijk ook interessant

GEEN BOOM VOOR EEN BOOM OP DE ROZENBURGSE LANDTONG (/NL/NIEUWS-EN-PERSBERICHTEN/GEEN-BOOM-VOOR-EEN-BOOM-

OP-DE-ROZENBURGSE-LANDTONG)
SCHOLIEREN ZAAIEN HONEY HIGHWAY IN BIJ GEUZENBOS (/NL/NIEUWS-EN-PERSBERICHTEN/SCHOLIEREN-ZAAIEN-HONEY-

HIGHWAY-IN-BIJ-GEUZENBOS)
NIEUW LNG-AANGEDREVEN BAGGERSCHIP VOOR ROTTERDAMSE HAVEN (/NL/NIEUWS-EN-PERSBERICHTEN/NIEUW-LNG-

AANGEDREVEN-BAGGERSCHIP-VOOR-ROTTERDAMSE-HAVEN)
NIEUWE ONDERHOUDSCONTRACTEN VOOR VAN GELDER EN BTL IN ROTTERDAMSE HAVEN (/NL/NIEUWS-EN-PERSBERICHTEN/NIEUWE-

ONDERHOUDSCONTRACTEN-VOOR-VAN-GELDER-EN-BTL-IN-ROTTERDAMSE-HAVEN)
HAVENBEDRIJF ROTTERDAM EN WATERSCHAPPEN SLUITEN NIEUWE OVEREENKOMST OVER LEVERING ZOET WATER (/NL/NIEUWS-EN-

PERSBERICHTEN/HAVENBEDRIJF-ROTTERDAM-EN-WATERSCHAPPEN-SLUITEN-NIEUWE-OVEREENKOMST-OVER)
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