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• Gebruik bodem-

bedekkers, zij geven  
onkruid weinig kans.  
Bovendien droogt de  
bodem minder snel uit. 

• Koop geen heesters 

die te groot zijn of kunnen 
worden voor uw tuin. 

• Kies voor vaste  

planten in plaats van  
eenjarigen.  
Deze komen elk voorjaar 
weer op, u hoeft niet elk 
jaar nieuw te planten. 

• Wilt u een terras in 

uw tuin? Laat u dan  
voorlichten over de  
soorten verharding.  
Zo laat bijvoorbeeld een 
grindlaag/ klinkertjes nog 
wel wat water door en is 
daardoor veel minder 
schadelijk dan een tegel-
verharding. 

En denk eens goed na of 
het toch iets minder kan: 
een paar tegels weg uit 
het terras en daar dan wat 
mooie planten in zetten, 
kan uw hele tuin een  
oppepper geven. 

 

In deze Nieuwsbrief zoals u 
gewend bent een verslag 
van een paar ( grotere)  
projecten die bij de bespre-
kingen met de gemeente 
aan de orde kwamen.  
Deze besprekingen worden 
in de regel 1x per maand 
gevoerd. Daarbij worden dan 
tal van andere projecten, 
groot en klein, besproken. 

Ook kunnen wij zelf punten 
aandragen die bij ons  
vragen oproepen. Verder 
krijgen we ook regelmatig 
vragen van burgers over het 
hoe en waarom van  
dunning, een boom in de 
straat die gekapt moet  
worden, etc. Wij nemen  
deze vragen altijd mee en 
proberen daar een goed 
antwoord op te geven of te 
kijken of er een andere  
oplossing gevonden kan 
worden. ( zonder kap) 

Hierbij een selectie van de 
projecten waar we afgelopen 
jaar intensief mee bezig zijn 
geweest.  
We waren betrokken bij de 
renovatie van:  
- park ’t Nieuwelant,  
- begraafplaats Emaus,  
- winkelcentrum Westwijk  
- de Van Baerlestraat,  
- Broekpolder  
- Babberspolder. 

U leest hierover meer in  
deze Nieuwsbrief. 
 

Regelmatig zien we dat aan-
nemers bij werkzaamheden 
bomen niet beschermen, we 
vinden dat heel irritant.  
De gemeente geeft dit wel 
aan in haar bestek, maar 
helaas gaat het ( te) vaak 
fout. We blijven dit steeds 
doorgeven en hopen dat 
door onze vragen dit toch 
eens gaat veranderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verder hebben we twee  
gesprekken gehad met  
enkele ambtenaren over het 
nieuwe ‘Groenbeleidsplan’, 
waarbij wij de voor ons  
belangrijkste punten hebben 
ingebracht.  
Ook hierover meer in deze 
nieuwsbrief. 

In februari hadden we een 
thema-ochtend over het 
Groen in de stad. Hier werd 
het idee geboren om actie te 
voeren voor groene tuintjes 
in de straat.  

Ook hierover een artikeltje in 
deze nieuwsbrief. 

Ik wens u veel leesplezier. 
 

Nelleke van der Luit 

 
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 mail-
adres: ed.nelleke@zonnet.nl 
 

 

Extra aanbiedingen: 

Er zijn nog een paar  
verjaardagkalenders te 
koop ( voor donateurs 9,95) 

Ook is er een bomen-
wandelboekje met vier 
mooie bomenwandelingen 
in Vlaardingen.  
Verkrijgbaar bij de VVV voor 
€ 3,50 of bij onze stichting.  

Het gemeenteraadslid Hasan Göbeck pleit al enkele jaren om bomen uit Turkije te halen.  
In het kader van 400 jaar vriendschapband met Turkije komen er dit jaar 600 eiken naar  
Vlaardingen. Tweehonderd jonge boompjes zullen in park ’t Nieuwlant geplant worden en 400 in de 
Broekpolder. Doel is om de betrokkenheid van de Turkse gemeenschap met Vlaardingen hierdoor 
zichtbaar te maken én om zo ook een bijdrage te leveren om de “groenste stad”  van Nederland 
groen te houden. Hasan hoopt dat zowel Turkse Vlaardingers als autochtone Vlaardingers met elkaar 
gaan helpen de bomen te planten. Een initiatief voor verbroedering. 

Bomen uit Turkije in Vlaardingen  
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Stichting Boombehoud in  

de Windwijzer: Groene Morgen! 

Nieuwe groenvisie met inbreng van Stichting Boombehoud  

Wakker geschud door de oprichting van 
onze stichting in 2004 en de aanleiding  
daarvoor (een ongelukkige procedure rond 
de renovatie van het Marnixplantsoen) heeft 
de gemeente al snel vastgesteld dat het  
bestaande bomenbeleid aan een herziening 
toe was. Met een schuin oog naar een  
bestaand voorbeeld van de landelijke  
Bomenstichting werd een nieuwe bomen-
verordening opgesteld, met de “Niet kappen, 
tenzij” formule.  
Een deel van ons commentaar op die 
verordening is uiteindelijk ook door de  
gemeente overgenomen. Inmiddels is die 
verordening in 2010 al weer vervangen door 
een nieuwe wegens gewijzigde landelijke 
regelgeving. Ons belangrijkste bezwaar op 
de oude en nieuwe verordening was dat die 
verordening het sluitstuk moest zijn van een 
nieuwe algemene beleidsvisie op het  
Vlaardings groen.  
Zo’n visie was er wel, maar die was sterk  
verouderd en had weinig aandacht voor het 
belangrijkste aspect van het groen:  
Groen is van groot belang voor het welzijn 
en de gezondheid van de Vlaardingers.  
Uiteindelijk is die nieuwe visie er nu, en wij 
hebben daar aan bij kunnen dragen door 
onze belangrijkste aandachtspunten in te 
brengen. 

Het nieuwe “Groenplan” van de Gemeente 
Vlaardingen heet “Vlaardingen blijvend 
groen”. 

Die leus siert al vanaf het begin de laatste 
pagina van deze nieuwsbrief ! 

De gemeente zet nu zwart op wit dat groen 
grote invloed heeft op de leefbaarheid in 
wijken en buurten en het welzijn van mensen 
en dieren verhoogt. 
En eindelijk is duidelijk omschreven dat het 
tijd kost om bomen te laten groeien en  
ecologie te ontwikkelen, zodat het bewaken 
van deze investering voor gaat.  
En tenslotte, ook zeer belangrijk, is  
vastgelegd dat genoemde uitgangspunten  
worden meegenomen bij de ontwikkeling van 
nieuwe projecten en bestaande  
herstructureringen. 

Wij constateren dat onze signaalfunctie  
enkele gunstige ontwikkelingen bij de  
gemeente in gang heeft gezet.  
Maar omdat alles valt of staat met de  
uitvoering van het ingezette beleid zullen we 
de gemeente nauwlettend volgen in het  
nakomen van de gemaakte afspraken!  

 

Ed Boender 

 

Het voormalig groen paradijs... 

Nachtmerrie: A4 nog indringender aanwezig 

Het is zo ver, er wordt hard 
gewerkt aan de aanleg van 
de A4. Het zandlichaam, 
waartegen  zoveel actie is 
gevoerd en wat tot een mooi 
wandelgebied was uitge-
groeid, is nu een kaal terrein. 

Ongeveer 40 jaar heeft de 
stichting Stop Rijksweg 19/
A4  hiertegen actie gevoerd. 
De dames Coby de Groot en 
Ineke van Deursen hebben 
zich jarenlang verdienstelijk 
gemaakt in deze stichting. 
Het enige resultaat is dat de 
weg nu in een tunnel langs 
Vlaardingen gaat. 

Als kleine troost hoopten we 
op een mooi wandelpark 
bovenop het tunneldak, maar 
Schiedam zag zijn kans en 
met veel lef en bravoure ko-
men er bovenop het tunnel-
dak nu grote sportvelden, 
inclusief verenigingsgebouw, 

restaurant, winkel en nog 
meer van deze luchtkastelen. 
Hierdoor wordt het tunneldak 
aan beide zijden met  
minimaal 16 meter verbreed.  
 
Gaat dit door? Opnieuw 
wordt er actie gevoerd door 
de bewoners die langs de A4 
wonen. Marianne van Brug-
gen is hét gezicht tegen de 
plannen van de gemeente 
Schiedam. Er zijn veel nega-
tieve aspecten aan dit plan. 

Het tunneldak wordt ruim 6 
meter hoog, om het sport-
park uit te lichten komen er 
nu lichtmasten van 10 meter 
hoog bij. Doordat de sport-
velden reglementair vallen 
onder verharding moet er 
meer waterberging gevonden 
worden, in eerste instantie 
werd dit zelfs gezocht op 
Vlaardings grondgebied. 

Doordat het sportpark breder 
wordt dan het tunneldak 
moet er meer groen weg, er 
moet parkeerruimte gezocht 
worden, meer autoverkeer 
door de rustige wijk.  
 
Dit allemaal omdat Schiedam 
zijn huidige sportvelden wil 
vervangen door woningbouw 
en de sportvelden wil samen-
brengen aan de rand van de 
stad. 

 
Weer worden groen en 
wooncomfort op de laatste 
plaats gezet. We hopen dat 
de gemeente Vlaardingen de 
toezeggingen aan de  
bewoners en onze stichting 
om hiervoor geen groen op 
te offeren zal handhaven. 

 

Nelleke van der Luit 

 

PARADIJS 
(Vrij naar “Paradise” van John Prine) 

 

Toen ik klein was nam vader mij mee in 

de polder 

In de buurt van Schipluiden lag een 

groen paradijs 

Maar de bulldozers kwamen en alles 

moest wijken 

Want een weg moest er komen tot elke 

prijs 

 

Zeg pappie wanneer gaan we weer eens 

fietsen in MiddenDelfland 

In het groen paradijs tussen Vlaardingen 

en Delft 

Wel het spijt me mijn zoon, dat had je 

eerder moeten vragen 

De vooruitgang spleet ons paradijs in de 

helft 

Ed Boender 



Ook in de vorige nieuwsbrief stond een  
‘hartekreet’ van Gerard Davidse om je  
tuintje/ voortuintje niet te betegelen, maar 
groen te houden. Om nog even aan te halen: 

Laat die dichte ligusterheg toch staan en 
geniet van de mussen die zich al kwette-
rend 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!  

In februari dit jaar hielden we onze jaarlijkse 
informatie ochtend met donateurs en belang-
stellenden. Thema voor deze ochtend was 

duurzaam groenbeheer.   

De volgende vragen kwamen aan de orde: 
Wat is duurzaam groenbeheer? Mag er wel 
op groen bezuinigd worden en wat is de  
economische waarde van Groen? Inleiders 

op deze ochtend waren: Roel van Dijk van 
De Groene Stad die het met name had 
over het stedelijk groen: de leefbaarheid in  

het stedelijk gebied is nauw verbonden 
met een goede inpassing van groene 
ruimten.  
Verder Arie Bijl, ambtenaar van de ge-
meente Vlaardingen over het beleid in de 
gemeente met betrekking tot  
duurzaam groenbeheer. De discussie 
werd voorgezeten door Jack Tsang. 

Op deze ochtend kwam de vraag naar voren 
hoe je burgers kunt stimuleren om hun tuin 
‘groen’ te houden of te maken. Als Bomen-
stichting hadden we al eerder nagedacht hoe 
je bewoners zou kunnen benaderen over het 
belang van de groene tuintjes. Roel van Dijk 
opperde om met ons in Vlaardingen een 

pilot uit te zetten voor de Groene Tuintjes 
actie.  

We hebben sindsdien enkele besprekingen 
gehad, hierbij werd ook de vereniging Groei 
& Bloei in Vlaardingen uitgenodigd mee te 
denken. In een gesprek met Wethouder Jan 
Robberegt bleek dat ook hij dit initiatief 
graag wil steunen. We kozen met elkaar de 
Indische Buurt uit om de actie te starten. Er 
werd contact gezocht met de wijkcoördinator 
van de Indische Buurt, die hier graag haar 
medewerking aan wil geven.  
Dit najaar hopen we een eerste informatie 
avond in de wijk te organiseren. 

Binnenkort verschijnt een aparte folder over 
de “Groene Tuintjes”.  

Nelleke van der Luit 

 

Een “groene tuintjes” actie. 

P a g i n a  3   

In de vorige nieuwsbrief 
stond het treurige nieuws dat 
de landelijke bomenstichting 
haar subsidie was kwijtge-
raakt en gedwongen was  
haar deuren te sluiten. 

Het goede nieuws is dat de 
landelijke activiteiten door 
een groep vrijwilligers in  
gewijzigde vorm wordt voort-
gezet, zodat de opgedane 
(onschatbare) kennis niet 
verloren hoeft te gaan. 

Als plaatselijke bomen-
stichting hebben we ons  
aangesloten bij dit initiatief 
en onze steun aangeboden. 
Nelleke en Els hebben een 
eerste gezamenlijke  

vergadering van de nieuwe 
stichting bijgewoond, waar 
de koers voor een Bomen-
stichting nieuwe stijl werd 
besproken. 

De landelijke bomenstichting 
is verhuisd naar Amsterdam. 

Het nieuwe adres van de 
Bomenstichting:  
Uiterwaardenstraat 308  
1079 DB Amsterdam  
Tel/fax 020 3306008  
E-mail: info@bomenstichting 

De missie van de Bomen-
stichting blijft dezelfde: de 
stichting zet zich in voor een 
duurzame, boomrijke leefom-
geving in stad en land.  
 

Dat wordt opgepakt met de 
vrijwilligers: contactpersonen 
en anderen. Als Vlaardingse 
stichting Boombehoud zijn 
we heel blij dat het goede 
werk dat in de voorgaande 
jaren is opgebouwd niet  
verloren gaat en dat onze 
landelijke steunpilaar  
behouden blijft. 

 

Ed Boender 

Doorstart Landelijke Bomenstichting! 

VOETEN 
Als ik voeten had in plaats van wortels 

Dan kon ik lekker gaan lopen 
Dan gingen er voor deze boom 

Heel veel deuren open. 
 

Het zou wel even wennen zijn 
Een boom, schuifelend over straat 

Ja, natuurlijk is het raar als je achter een boom 
In de rij bij de supermarkt staat. 

 
Maar hoe mooi dit park ook is 
Soms heb ik best wel verdriet 
Het is hier ’s nachts zo stil 

En veel praten doen mijn buren niet. 
 

Het is een beetje saai soms 
En mij veel te rustig 

Na het jaarlijks Zomerterras wordt het stil 
En ik word dan reislustig. 

 
Ik wil wel eens naar Spanje of Turkije 

Lekker liggen aan het strand 
Of met een piramide op de foto 

In een woestijn vol kamelen en zand. 
 

Ik vind het zó oneerlijk 
Soms wil ik de mensen met mijn takken stompen 

Nooit mogen bomen eens wandelen 
Maar wel maken ze van ons klompen! 

 
  Met dank aan Sander Groen 

 
 
 

Kastanje op het schapenweitje 

 

Groen Tuintje 



 

BEZOEK  ONS  OP  HET  

WEB  

WWW .BOOMBEHOUD .NL  

Informatie: 

Roemer Visscherstraat 57 

3132 ES Vlaardingen 

Tel. 010-4349551 

Giro 4611732 

t.n.v Stg Boombehoud Vld 

 

E-mail: 

ed.nelleke@zonnet.nl 
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S t i c h t i n g  

B o o m b e h o u d  

V l a a r d i n g e n  

Deze nieuwsbrief is een 

uitgave van Stichting 

Boombehoud Vlaardin-

gen Als u vragen, sug-

gesties 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 stich-

ting, laat het ons weten. 

Zie adres, telefoonnum-

mer 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! 

Gesprekken met de gemeente. 
Eén maal in de vier weken hebben we  
overleg met de gemeente en worden  
bouwprojecten, herinrichting van straten/ 
wijken, etc. besproken. Een kleine greep uit 
de verslagen van de maandelijkse  
bijeenkomsten: 

Park ’t Nieuwelant:  

In het najaar van 2011 werd begonnen met 
kappen, gedurende Kerst/ Oud en Nieuw lag 
het twee weken stil. Er wordt zeer zorgvuldig 
volgens plan en zoals afgesproken is  
gewerkt.  

Bij de werkzaamheden is een ecoloog aan-
wezig om de zorgvuldigheid te waarborgen. 

In januari liepen we met elkaar nog een keer 
langs het trimpad om te kijken welke groepen 
struiken nog konden blijven staan.  
In juli werd het park officieel geopend.  
Door de kap ziet het park er nu eerst heel 
kaal uit. Na de herinrichting kan het weer 
mooi worden.  

Babberspolder; projectleider Patrick  

Afgesproken was een fietsrondje met Arie Bijl 
en Patrick om ter plekke te kijken wat de 
consequentie voor het groen is bij de  
herinrichting in deze wijk. Eerder hadden wij 
al enkele keren gepleit voor verplanting van 
enkele mooie bomen (zuileiken). 

Na ons fietsrondje in de wijk constateerden 
wij dat het heel erg jammer is dat vanwege 
de verandering van de weg ( in de wig  
Rotterdamseweg) grote populieren weg  
zouden moeten.  

We hebben een gesprek aangevraagd met 
Jan Robberegt, hierbij waren ook Arie en 
Patric aanwezig. Patric kreeg de opdracht na 
te gaan of de asverlegging zo aan te passen 
is dat er geen bomen weg hoeven. Patric had 
dit al onderzocht en vertelde dat er een  
oplossing gevonden is: de populieren kunnen 
blijven staan, mits ze  
a: kwalitatief goed genoeg zijn en  
b. de werkzaamheden aan de straat (lees 
ophoging) kunnen doorstaan. Het hangt dus 
af van het kwaliteitsonderzoek en de  
haalbaarheid. Als dat goed is blijven deze 
grote mooie bomen staan! 

Gevraagd was ook op de nieuwe parkeer-
ruimte enkele grote boom soorten te planten 
om alvast een beetje ‘groene body’ te  
hebben op het plein. Dat is afgewezen, de 
architect wil geen bomen die groot worden, 
maar slanke bomen.  

Er zal wel geïnvesteerd worden in het  
planten van wat flinkere exemplaren.  
Ook is voorgesteld om ook langs de  
van Hogendorplaan mooie flinke bomen  
terug te planten. 

Verder wordt gekeken of in deelplan 6/7/8 
nog waardevolle bomen staan om deze voor 
verplanting voor te bereiden. 

Verbouwing Stadhuis: 

Er is een route gezocht voor het werk-
verkeer, dit is gedaan in overleg met de  
bewoners in het centrum.  

De bewoners droegen allerlei alternatieven 
aan die onderzocht zijn. uiteindelijk is een 
route vastgesteld: 

Vanaf de rotonde de Maassluissedijk op, via 
een tijdelijke noodbrug naar beneden, dit 
komt uit in de Twee Vriendenstraat, daarna 
het Westnieuwlant in naar het stadhuis.  
In de Twee Vriendenstraat staan een rij  
bolacacia’s, deze moeten weg. Na de  
werkzaamheden zullen nieuwe bolacacia’s 
geplant worden. De platanen achter het  
stadhuis zullen ook weg moeten, evenals de 
twee bomen aan de zijkant van het stadhuis 
(Schoolstraat), waaronder een vleugelnoot-
boom. De platanen aan de kant van de van 
Kampenschool kunnen blijven staan en  
zullen beschermd worden, evenals de  
platanen in de Waalstraat. Voor deze  
monumentale bomen geldt extra aandacht.  

Emaus:  

In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen 
dat wij zitting hadden in de klankbordgroep 
Emaus en samen met andere partijen  
betrokken waren bij de herinrichting van de 
begraafplaats. 

Zoals bij elk park waarbij jaren geen of wei-
nig onderhoud heeft plaatsgevonden is zo’n 
herinrichting heel rigoureus. Dan lijkt er een 
waren kaalslag te ontstaan. Dit kan soms 
heel pijnlijk zijn. Toch leert de praktijk dat dit 
voor de toekomst ook nodig is.  

Een echt pijnlijk verhaal vinden wij dat de 
esdoorn bij de ingang van de RK begraaf-
plaats gekapt is, terwijl beloofd was hem te 
laten staan.  
Een foutje in de werkzaamheden. Dit zijn 
heel vervelende berichten, wij dringen er dan 
ook steeds bij de gemeente op aan om nog 
meer maatregelingen te treffen om fouten 
tegen te gaan.  

Nelleke van der Luit 

Enkele grote projecten waarbij wij betrokken zijn geweest.  

Stichting Boombehoud spreekt een woordje mee 


