
Struikrovers ‘stelen’ duizenden zaailingen 
in Sittards groengebied: ergens anders 
kunnen ze wèl uitgroeien tot grote bomen 

 

 

Enkele tientallen vrijwilligers waren vrijdag druk in de weer met het oogsten van 
zaailingen in het Sittardse groengebied rond Watersley. — © Annemiek Mommers 
 

Sittard - Vrijwillige ‘struikrovers’ namen vrijdag zaailingen mee van het 
Sittardse groengebied rond Watersley, om ze elders groot te laten 
worden. Het startsein van een actie die komende tijd door Limburg rolt. 
 
Door Geertjan Claessens, De Limburger, 13 januari 2023 
 
De schop moet soms diep de grond in. Sommige zaailingen zijn sprietjes, maar hun 
wortels zitten al diep in de grond. Toch moeten ze eruit, want op een andere plek 
hebben de kleintjes meer kans om tot een grote boom uit te groeien. Dus ‘steelt’ een 
dertigtal vrijwillige Struikrovers deze vrijdag enkele duizenden zaailingen in het 
Sittardse groengebied rond Watersley. 

Gezellig samen boompjes jatten, om ze elders een nieuw leven te geven. Dat is het 
idee achter de stichting Struikrovers, legt Séverine Louf van de organisatie uit. Dat 
zorgt voor meer groen, maar ook voor sociale samenhang als buurtbewoners het 
samen doen. „Bij veel sloop- en bouwplaatsen verdwijnt groen nu, wij kunnen dat 
redden. En zo kunnen mensen die geen boom bij het tuincentrum kunnen kopen er 



gratis een krijgen.” De stichting draaide eerder proef in het Sittardse stadspark, waar 
veel bomen zijn gekapt maar ook honderden zaailingen geoogst om elders te 
planten. De Struikrovers hebben ook een proeftuin in Geleen-Zuid. 

Een van de deelnemers is deputé Geert Gabriëls (GroenLinks). „Ik ben niet zo van 
als bestuurder op de foto gaan als ik een boom plant. Dat zegt weinig, want die 
bestuurders besluiten vaak ook bos te laten kappen voor een weg of een bedrijf. 
Maar aan deze actie doe ik graag mee, want hier oogsten ze bomen die elders tot 
bloei kunnen komen. Zo krijgen we er gratis tienduizenden bomen bij.” Dat past bij 
het beleid om meer bossen aan te leggen. 

 

Deputé Geert Gabriëls (rechts) van GroenLinks werkte mee aan de actiedag. — © 
Annemiek Mommers 

De actiedag is de start van de Limburgse campagne van Meer Bomen Nu van 
Urgenda. Die gaat de in meer Limburgse plaatsen bomen gaat oogsten of planten, 
onder meer in Maastricht, Mesch, Voerendaal, Haelen, Venray en Venlo, vertelt 
initiatiefnemer Frank de Waal uit Sittard. Op 4 februari is er nog een oogstdag bij 
Watersley. 
 


