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Groene Gast

Huib Sneep is boom- en 
groenadviseur en duurzaam 
ontwikkelaar. Hij woont in 
Schiedam.
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Huib Sneep
Waar staat u hier?
Dit is de Lange Haven in het his-
torische stadshart van Schiedam. 
Hier komen voor mij een aantal 
aspecten uit mijn werk en leven 
samen. Allereerst de molen op de 
achtergrond, die werd zo'n twee-
honderd jaar geleden gebouwd 
voor de jeneverindustrie. Daarmee 
is heel veel geld verdiend, maar 
het heeft wel veertig jaar geduurd 
voor het rumoer tegen de komst 
van de - luidruchtige - molen 
verstomde. Nu zijn we zelfs zover 
dat we tonnen uitgeven voor het 
behoud ervan. Ik zie hierin een 
parallel met onze tijd.

En die is? 
Ook nu is er ontzettend veel 
discussie over het plaatsen van 
windturbines. Omdat die lelijk 
zouden zijn, ik vind dat onzin. Ik 

ben bestuurslid van het Schiedams 
Energie Collectief. Nabij de Bene-
lux-tunnel zijn we bezig met een 
ruimtelijke procedure om windtur-
bines te plaatsen. De historische 
molen overtuigt mij dat dat gaat 
lukken, niet te wanhopen en dat 
we over tweehonderd jaar wind-
turbines zelfs prachtig vinden.

Daarnaast zijn de negentig lindebo-
men op deze plek bij de recentelijke 
kadevernieuwing behouden.
Klopt, de slechte kade moest ver-
nieuwd worden, maar de gemeen-
te wilde de lindebomen sparen, 
sommige zijn al meer dan honderd 
jaar oud. Via een Best Value Procu-
rement-aanbesteding heeft ze de 
opdracht in de markt gezet tegen 
een vast budget en met de eis dat 
de veiligheid van de kade veertig 
jaar gewaarborgd zou worden. 

Verder zei ze eigenlijk: 'Verras me 
maar met een innovatieve oplos-
sing'. Die van het tenderteam van 
Boskalis Nederland waaraan ik als 
boomdeskundige heb meegewerkt 
heeft de gemeente uitgekozen. 

Waarom was dat de beste oplossing?
Omdat we niet alleen de bomen 
hebben behouden, maar ook de 
oude kademuur. De stalen con-
structie die onder het wegdek is 
geplaatst, heeft de keerfunctie van 
de kademuur overgenomen. Ook 
vangt die de de verticale druk op 
waardoor de bomen zijn ontlast, 
die hebben er bovendien per boom 
12 m2 nieuwe doorwortelbare 
ruimte bij gekregen. De kademuur 
kan nu nog zo'n honderd jaar mee. 
We hebben daarmee de gemeente 
meer kunnen geven dan ze van 
tevoren had voorzien. <
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