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In deze Nieuwsbrief een
selectie van de projecten
waar we afgelopen jaar
intensief mee bezig geweest
zijn. We waren betrokken bij
de renovatie van het
Hof/ Oranjepark, park ’t
Nieuwelant, begraafplaats
Emaus en op het laatst
(te laat) bij de renovatie van
de buitenruimte van de
Sperwerlaan/ Zwaluwenlaan,
etc. U leest hierover meer in
deze Nieuwsbrief.
Daarnaast is er regelmatig
overleg met de ambtenaren
van de gemeente, waarbij
nog tal van andere zaken
aan de orde komen, zoals
herinrichting en ophoging
van straten en wijken en
nieuwbouw van sommige
wijken, zoals de Babberspolder. In dit overleg wordt
nauwkeurig besproken wat
de invloed is van ophoging,
renovatie etc. in relatie met
de bomen. En uiteraard
proberen wij in dit overleg
nog net even extra
aandacht te vragen voor de
bomen. Soms om die ene
mooie boom te behouden,
soms om een rij bomen te
kunnen behouden.
Het groenbeleid van de
gemeente gaat goed, maar
dat extraatje geven wij er
vaak aan.

Gelukkig weten mensen ons
ook te vinden als er vragen
zijn over het kappen van
bomen in hun straat.

plannen waren zo rigoureus
dat er niet veel van het
oorspronkelijke Oeverbos
over bleef.
Met veel mensen hebben we
afgelopen winter meegeleefd
met Joop van Dorp.
Ook hier wil ik nog graag
aangeven hoe dankbaar wij
zijn dat Joop weer goed
herstellende is. Joop heeft
voor ons o.a. in het
parkpanel voor het Hof en
het Emaus gezeten.
Ik wens u veel leesplezier.
Nelleke van der Luit

Wij proberen daarin mee te
denken en eventueel te
helpen door vragen te stellen
aan de gemeente en/ of de
bewoners een voorbeeldbrief
van bezwaar door te sturen.
We hebben overigens een
goed en constructief overleg
met de gemeente.
Verder vindt u een verhaal
over het Oeverbos dat
gesaneerd moet worden,
maar hoe? We hebben ons
hevig verzet tegen de
allereerste besluiten
hierover.
Er wordt nu wel gerenoveerd, maar op geheel
andere wijze. Het zal toch al
wel een groot impact
hebben, maar de eerste

N.B.:
Zoals elk jaar vragen wij
weer aandacht voor de
financiën, zonder uw
financiële bijdrage kunnen
wij dit niet doen. Wij hopen
op uw blijvende steun.
Bel of mail ons gerust
wanneer u vragen hebt of
wanneer u denkt ons
informatie of advies te
kunnen geven.
Tevens is het voor ons
makkelijk om meer
mailadressen van onze
donateurs te hebben.
We kunnen u dan voor een
bepaalde actie sneller
bereiken. Wilt u dit eventueel
doorgeven op ons mailadres:
ed.nelleke@zonnet.nl

De Dikke Boom van Verwolde
Ergens tussen 1550 en 1600 werd deze zomereik geplant in de
buurt van kasteel Verwolde nabij Laren. Met een stamomtrek
van 7,7 meter is de eik niet alleen de dikste van het land, maar
ook een van de oudste. Het is wonderlijk om bij zo’n oude boom
te staan, een boom die vier eeuwen lang daar staat, hoeveel
geschiedenis heeft de boom aan zich voorbij zien gaan?

Naar aanleiding van het
onderzoek van het Sociaal
en Cultureel Planbureau
(SCP) waarin vermeld
stond dat groen weinig
effect heeft op de leefbaarheid in de Vogelaarwijken, geven groenwetenschappers aan dat
groen wel degelijk een
positief effect heeft.
In het NRC-Handelsblad
van 7 juli schrijven zij:
“Dat groen en sportveldjes
weinig effect hebben op
de leefbaarheid in
Vogelaarwijken is in
tegenspraak met een
stroom publicaties waaruit
blijkt dat groen een
belangrijke bijdrage levert
aan de leefbaarheid in
wijken en positief samenhangt met de gezondheid
van wijkbewoners.
Een mogelijke reden voor
de afwijkende bevindingen
van het SCP is dat men
geprobeerd heeft om de
effecten van een toename
in stedelijk groen op de
leefbaarheid in kaart te
brengen, terwijl het
meeste andere onderzoek
gebaseerd is op
vergelijkingen van de
leefbaarheid tussen wijken
met meer en minder
groen. Helaas waren,
zoals de onderzoekers
zelf ook aangeven, de
gegevens over het groen
in de wijken nogal grof en
daarom minder geschikt
om de effecten van
groenaanleg op een
betrouwbare wijze te
onderzoeken. Wij vinden
de conclusie van het SCP
dat groenaanleg weinig
effect heeft op de leefbaarheid daarom voorbarig. Alleen na meer diepgaand onderzoek kunnen
hier harde uitspraken over
worden gedaan.
Wij hopen dat bestuurders
niet blind zullen varen op
deze enkele publicatie, en
open blijven staan voor de
mogelijkheden die groen
biedt om de leefbaarheid
te vergroten.”
Bron: NRC-Handelsblad
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Voorgenomen bosomvorming verhinderd dankzij actie Stichting Boombehoud

Geen Bosomvorming in het Oeverbos

Stichting Boombehoud
op de kerstmarkt.

Boom
Ik heb een boom mogen aanschouwen,
schitterend en prachtig in al
zijn grootsheid was hij
Het bladerdak was nauwelijks zichtbaar,
reikend tot aan de hemelen, en daar
weer aan voorbij
Ik kan het weten, want ik heb er
gestaan, klimmend en klauterend,
steeds wat verder,
terwijl zijn takken tilden mij
De stam was enorm, en bood
beschutting en steun,
zijn wortels nauwelijks zichtbaar,
maar toch wist ik hoe diep
In stilte tegen die boom gezeten,
voelde ik me veilig en beschermd
Niets kon mij gebeuren, met deze
boom in de rug,
mijn geliefde boom, daar ging ik
dagelijks naar terug.
Uit: “Ode aan de bomen” van Angelique
Verschuren

Het eerste bomenwandelboekje
wordt in ontvangst genomen door
Gerard Davidse

Begin 2009 werden we geconfronteerd met
de plannen van Groenservice ZuidHolland
(GZH), belast met het onderhoud van het
groen in het Oeverbos, om de inrichting van
het Oeverbos drastisch te herzien, onder
andere door het totaal verwijderen van het
struikgewas.
Als reden voor deze drastische ingreep werd
verwezen naar een beslissing van de DCMR
gericht aan de gemeente Vlaardingen waarin
kort gezegd werd gesteld dat de bodem in
het Oeverbos ernstig is vervuild, dat
sanering van de vervuilde bodem zeer
urgent is en binnen een termijn van twee jaar
gerealiseerd zou moeten zijn. Toen wij van
deze onheilstijding hoorden zijn wij met
GZH, de Gemeente en de DCMR in gesprek
gegaan om meer te weten te komen over de
noodzaak voor de genoemde maatregelen.
Met enige trots kunnen wij u melden dat
onze bemoeienissen rond de “urgente”
ecologische sanering als resultaat hebben
gehad dat de voorgenomen bos-omvorming
niet doorgaat.
Uit de door de DCMR verstrekte informatie
blijkt inmiddels dat de urgentie gericht was
aan voor de vervuiling verantwoordelijke
partij (die in de mist van de tijd is
verdwenen). Vervolgens zou de provincie
verantwoordelijk zijn, maar bij gebrek aan
financiën zullen zij geen actie ondernemen.
Zonder verdere actie verdwijnt de
betreffende beslissing dan in een la.

Echter zodra iemand om wat voor reden dan
ook een spa in de grond steekt, moet dat tot
gevolg hebben dat de ecologische situatie
(de verontreiniging) verbetert.
Genormeerd is dat echter niet, elke
verbetering is geldig.
Aangezien het oeverbos toch een opknapbeurt nodig heeft (achterstallig onderhoud!)
dient hiervoor een plan ingediend te worden
bij de DCMR, die moet beslissen of aan het
bovenstaande wordt voldaan. Groenservice
Zuid-Holland (GZH) heeft ons een nieuw
plan getoond, waarbij de bestaande
structuur (met diverse biotopen in
verschillende vakken) grotendeels
ongewijzigd blijft, met uitzondering van de
padenstructuur en een gewijzigd rond veld in
het westelijk deel.
Wel zal er flink gedund moeten worden,
omdat de oorspronkelijke aanplant door het
achterstallig onderhoud veel te dicht op
elkaar is komen te staan.
Dat zal helaas nogal wat bomen kosten,
maar de mooiste bomen blijven staan.
Ook de onderbegroeiing blijft grotendeels
gehandhaafd en wordt afhankelijk van de
biotoop aangevuld.
Na goedkeuring van de DCMR wordt
hiermee zo spoedig mogelijk begonnen,
waarbij wij de vinger aan de pols zullen
houden.
Ed Boender

Uitreiking wandelboekje: Een bonte stoet van bomen.
Zaterdag 9 oktober 2010 was
het zover, de presentatie van
het bomen/ wandelboekje.
Het was de officiële afsluiting
van : Vlaardingen, groenste
stad van Nederland. Op een
zonovergoten plek in Vlaardingen, de Wijnboerderij,
werd dit gevierd.
Als promotie werd ook het
boekje gepresenteerd:
vier bomenwandelingen, in
elk klavertje van Vlaardingen
één. Een initiatief van
Stichting Boombehoud en in
goede samenwerking met de
Gemeente en de VVV
gemaakt. Een prachtig, goed
gedocumenteerd en kleurrijk
boekje.

Wandelingen die je anders
laten kijken naar
bomen en waarin allerlei
‘bomenweetjes’ te vinden
zijn.
Het eerste boekje werd
officieel overhandigd aan de
heer Gerard Davidse,
adviseur van onze Stichting.
De stichting heeft veel te
danken aan de inzet van
Gerard en zijn deskundige
adviezen. Gerard heeft
hiermee een belangrijke
bijdrage geleverd aan het
werk van onze stichting.
Verder werd Gerard verrast
doordat hij uit handen van
wethouder Jan Robberegt de
Vlaardingse stadspeld kreeg
opgespeld.

Een eervolle onderscheiding
voor de tijd dat hij werkzaam
was als hoofd van de
afdeling Plantsoenendienst.
In die tijd was hij de grondlegger van het huidige
groenbeleid waarvoor de
gemeente de eretitel
“Groenste stad” mocht
ontvangen.
Gerard heeft Vlaardingen op
de kaart gezet met het
ecologisch groenbeheer en
was bewogen pleiter en
uitvoerder voor de prachtige
boomrijke wijken in
Vlaardingen.
Het boekje is te koop bij de
VVV voor maar 3,50 euro of
bij ons op onze kraam bij de
Vredesmarkt of Kerstmarkt.
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De Landelijke Bomenstichting gaat haar deuren sluiten!
Uit het persbericht:

koerswijziging binnen een
strak financieel kader.
De analyse maakt duidelijk
Met grote spijt moet het
dat een koerswijziging niet
bestuur bekend maken dat
realistisch is.
de Bomenstichting haar
deuren gaat sluiten. Door het De Bomenstichting heeft 41
jaar lang gepleit voor een
wegvallen van subsidies is
duurzame groene leefhet niet langer mogelijk
gebleken een solide
omgeving, waarin bomen
kansen krijgen om tot volle
fundament te behouden
wasdom te komen.
onder de ideële grondslag
Bomen staan voor duurzaamvan de stichting.
In het afgelopen halfjaar werd heid, bomen verhogen het
welzijn van mensen.
het duidelijk dat de Bomenstichting in zwaar weer
terecht is gekomen. Al langer Tot zover het persbericht.
kampt de Bomenstichting met Vanaf het begin van onze
oprichting hebben wij contact
teruglopende inkomsten:
gehad met de Landelijke
het aantal donateurs loopt
gestaag terug en de (project) Bomenstichting. Regelmatig
hebben wij hen gebeld als wij
subsidies van de Rijksvragen hadden over bomen
overheid zijn vorig jaar
of het Vlaardings boombeleid
beëindigd. Het bestuur van
en werden wij goed geïnforde Bomenstichting heeft
daarop een interim directeur meerd en door hen geholpen.
Meerder keren bezochten wij
aangesteld en hem de
een cursusdag of
opdracht meegegeven de
symposium, wat altijd zeer
mogelijkheden te
leerzaam was.
onderzoeken voor een

Tenslotte zijn Ed en ik vorig
jaar met hen mee gereisd
naar Normandië, een bomenreis in het kader van het
40 jaar bestaan van de
stichting. Toen al vertelden zij
over de financiële problemen,
ze hoopten daar met andere
sponsors uit te komen.
Helaas is dat niet gelukt.
Het is een tegenslag voor
allen die zich inzetten voor
bomen en het groenbeleid.
Regelmatig ook werden
gemeenten benaderd door de
stichting, werden ook
cursussen gegeven voor de
groen-ambtenaren van de
gemeente. Verschillende
acties zoals de landelijke
monumentale bomenlijst,
de X-factor, maar ook vele
publicaties staan op naam
van de landelijke stichting.
Wij zullen hun hulp en
deskundigheid zeker missen
en we zijn er van overtuigd
dat dit voor veel plaatselijke
stichtingen geldt.

Tijdens het Zomerterras 2010
schommelde een bomengedicht
tussen de bomen.
“Laat je dromen hier maar leunen,
je verhalen sporen trekken in mijn
bast”
Geschreven door Elma Oosthoek en
gerealiseerd door Jan van Dorp.
Met onze dank.

Groene voortuinen !!!!!!
De verharding slaat toe. Dat is niet alleen in
het maatschappelijk verkeer maar ook letterlijk in de voortuinen.
Dat is jammer. Een groene voortuin geeft
niet alleen een levendig, wisselend beeld,
maar is ook in ecologisch opzicht verre te
prefereren boven een verharde oppervlakte.
De gemeente tracht samen met de
Vlaardingse afdeling van Groei & Bloei de
mensen te stimuleren om gezamenlijk het
straatbeeld een groen aanzien te geven.
Dat maakt dat de natuur midden in een versteende wereld kan worden beleefd.
Tevens brengt het mensen met elkaar in
gesprek. EnI. als er minder verharding is
kan het regenwater ook gelijkmatiger in de

grond verdwijnen, waardoor het rioolstelsel
minder heeft af te voeren. Daardoor wordt
wateroverlast voorkomen.
En nu het vreemde verschijnsel, dat waar
enerzijds gestimuleerd wordt om meer groen
in de woonomgeving te krijgen, zie je steeds
meer in woonbuurten met eengezinshuizen
dat de gehele voortuin op de schop gaat.
Prachtige planten worden gerooid en na het
aanbrengen van de bestrating wordt er
hooguit een enkele bloembak als
groenelement toegevoegd.
Een verarming van het straatbeeld, slecht
voor de waterafvoer, jammer voor de vogels
die beschutting en voedsel missen en dus
verdwijnen.
Laat die dichte ligusterheg toch staan en
geniet van de mussen die zich al kwetterend
erin verschuilen. Plant eens leuke vaste
planten en heesters die laten zien dat de
jaargetijden wisselen. Een versteende voortuin is misschien iets makkelijker in onderhoud, maar is zo saai!
Dus houdt het groen, of maak het groen.
Een hartekreet van Gerard Davidse.

Laat die dichte ligusterheg
toch staan en geniet van de
mussen die zich al kwetterend
erin verschuilen.

Flinke nieuwe bomen werden
geplant op de Schiedamseweg.
Informatie op pagina 4

VLAARDINGEN MOET GROEN BLIJVEN
Enkele grote projecten waarbij wij betrokken zijn geweest.

Stichting Boombehoud spreekt een woordje mee
Park ’t Nieuwelant.
Wij hebben deelgenomen aan een klankbordgroep die inspraak had bij dit plan.
In het kort: het park is er slecht aan toe en
heel nat. Meer dan driekwart van de bomen
is slecht. Het plan voorziet er in dat aan de
oostzijde ( A4) een groene buffer gehandhaafd blijft, bomen staan daar langs het
water en kunnen geen kwaad. Alleen de
hoge populieren worden gekapt. De zuidzijde
is extreem nat, daar worden extra waterpartijen aangelegd. Langs het trimpad
worden zoveel mogelijk de bomen behouden,
aan de westkant hiervan gaat alles weg,
voornamelijk struiken (veiligheid en het
nieuwe denken over open structuren).
Wij hebben er voor gepleit om ook aan die
kant wat clusters van struiken te laten staan,
helaas werd dit niet overgenomen. Wel is
afgesproken dat wij voor de start van de
werkzaamheden nog een keer met de
uitvoerders langs het trimpad gaan lopen en
aangeven waar volgens ons struiken aan de
oostkant kunnen blijven staan.
Schiedamseweg:
Ook voor dit project was een bewonersplatform opgezet om mee te praten over de
herinrichting van de straat. Als stichting
konden wij meepraten. Onze inzet om
gezonde bomen te laten staan was helaas
niet haalbaar. De werkzaamheden van de
straat waren zo ingrijpend dat de bomen dit
niet zouden overleven. De gemeente
beloofde mooie flinke nieuwe bomen te
zullen planten. In januari konden we mee om
bomen uit te zoeken. Er zijn drie bedrijven
bezocht. De bomen op het eerste bedrijf
hadden onze voorkeur en die zijn het ook
geworden. Het zijn redelijk flinke bomen en
ze staan heel mooi.
Emaus:
Ook voor dit park stelde de gemeente een
klankbordgroep samen waarin wij vertegenwoordigd waren door Joop van Dorp.
De bomenwacht heeft de bomen beoordeeld
en dit is meegewogen door het ontwerpbureau. Er is prettig en constructief met de
architect van het ontwerpbureau samen
gewerkt. In februari werd een presentatie
gegeven door het projectbureau aan de
leden van de klankbordgroep in het Hof.
Het plan ziet er mooi uit, er is goed rekening
gehouden met gezonde bomen.
Een week later hebben we nog een
wandeling gemaakt in het park, waarbij van
onze kant nog opmerkingen zijn gemaakt.
Die betroffen hoofdzakelijk de bomen die
vanwege het plan gekapt moeten worden.

Dit werd gedeeltelijk ook gesteund door de
gemeente. Alle punten zijn op papier gezet.
Op verschillende punten is het plan weer
herzien (er blijven méér bomen staan),
maar er was nog één knelpunt, de esdoorn
nabij de RK begraafplaats.
De esdoorn zou vanwege vernieuwing van
de dam niet gehandhaafd kunnen worden.
Het is een bijzonder mooi exemplaar en heel
beeldbepalend. We hebben schriftelijk
verzocht ook hiervoor het plan aan te
passen. Dit idee is overgenomen.
Voor ons was de esdoorn een zwaar punt en
we zijn blij dat deze blijft staan.
Ichthus kerk:
Op de plaats van de Ichthuskerk worden
woningen gebouwd. Op het plein van de kerk
staan drie grote platanen. Er werd
onderzocht of één plataan zou kunnen blijven
staan. De beste plataan hiervoor zou
verplaatst moeten worden. Dat gaf echter te
veel technische problemen zodat de platanen
toch alle drie moeten verdwijnen. Er zal één
mooie nieuwe flinke boom ( Haagbeuk) terug
geplant worden. Het is erg jammer van de
platanen, maar we hebben wel alles
geprobeerd om ze te behouden.
Herinrichting van de groene tussenruimten Sperwerlaan- Zwanensingel
Helaas waren er voor dit project al aparte
gesprekken geweest tussen de gemeente en
de bewoners. Nadat we hiertegen bezwaar
hadden gemaakt hebben we, samen mét de
bewoners, alsnog overleg gehad met de
projectleiding. Het was een goede en
positieve bijeenkomst.
Jack Tsang gaf namens ons een voorzet en
constateerde dat het gelopen traject van
informatie en inspraak geen schoonheidsprijs
verdiende. Jack legde uit hoe je beter vanaf
het begin met elkaar de wensen en
verlangens kunt vastleggen, om daarna met
de projectleiding te kijken wat haalbaar is.
Over het project: vanwege het parkeertekort
moeten er meer parkeerplaatsen komen en
er moet flink opgehoogd worden.
Vervolgens hebben we ons gericht op de
groene ruimte met behoud van zoveel
mogelijk bomen. Afgesproken is dat in alle
drie de open ruimten één rij bomen blijft
staan of nieuw wordt aangeplant, tevens
zullen solitaire bomen en grote struiken
gehandhaafd blijven.
Er is beloofd flinke essen terug te plaatsen
( 30 tot 35 cm. omvang).
De populieren en eiken langs de
Zwanensingel moeten helaas allemaal weg,
er komt een nieuwe rij flinke bomen.

Deze nieuwsbrief is een
uitgave van Stichting
Boombehoud Vlaardingen Als u vragen, suggesties of opmerkingen
hebt, dan kunt u ons
altijd bellen of per e-mail
bereiken.
We kunnen best nog wat
hulp gebruiken. Wilt u
meehelpen of donateur
worden van onze stichting, laat het ons weten.
Zie adres, telefoonnummer en e-mailadres hier
onder.
Tot slot:
Wij hebben geen vaste
subsidiegever en zijn dus
afhankelijk van giften en
donaties van onze
donateurs.
Wij hopen dan ook dat u
ons werk wilt steunen.
Ons gironummer is
4611732, ten name van
Stichting Boombehoud
Vlaardingen.
Bedankt voor uw steun!

Stichting
Boombehoud
Vlaardingen
Informatie:
Roemer Visscherstraat 57
3132 ES Vlaardingen
Tel. 010-4349551
Giro 4611732
t.n.v Stg Boombehoud Vld
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ed.nelleke@zonnet.nl
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