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Groene tuintjes

Va n d e v o o r z i t t e r
Voor u ligt al weer de 10e
nieuwsbrief en zoals u
gewend bent met informatie
over wat wij het laatste jaar
gedaan hebben. Ik liep daar
in juli aan te denken, op
vakantie in Drenthe.
Wat een geluk om in het
Noorden van het land te
wonen, veel ruimte voor
groen, veel mooie en oude
bomen. Deze hoeven niet
voortijdig gekapt te worden
vanwege ophoging.
De dorpen bestonden
vroeger vaak uit boerderijen
en elke boerderij had z’n
eigen prachtige eiken om het
huis heen staan. Oude lanen
met dubbele rijen bomen,
wat een weelde! In Beilen
zette ik zo’n kanjer op de
foto, zie verderop in dit blad.
Wat mij ook opviel waren de
grote groene en bloemrijke
voortuinen. De mensen daar
hebben veel openbaar groen
om zich heen, maar zorgen
zelf ook voor een mooie

groene tuin. In steden in het
Westen ( en onder andere in
Vlaardingen) zie je het
anders: steeds minder groen
en steeds meer verharde
voortuinen, terwijl juist bij
ons het zo belangrijk is om
zuinig te zijn op het groen
wat we nog wel hebben,
kleine postzegeltjes vaak.

Hebben wij minder tijd voor
een tuin dan de mensen in
het Noorden van het land?

In de nieuwsbrief leest u
over onze actie voor het
behoud van groene tuinen
samen met de Vereniging
Groei en Bloei en de
Gemeente. Verder namen
we dit jaar afscheid van
onze secretaris, Chris van
der Heijden.
Dank je Chris, voor het werk
in de afgelopen tijd voor
onze stichting. Het was fijn
om samen te werken.
Gelukkig hebben we ons
bestuur kunnen aanvullen in
de persoon van Kees
Clement. We hebben er veel
vertrouwen in dat ook deze
samenwerking plezierig zal
zijn. Kees heeft zijn sporen
verdiend bij het ministerie
van VROM.
Zijn deskundigheid en alertheid kunnen we goed
gebruiken. In de nieuwsbrief
een stukje van zijn hand.
Wij hopen dat u ons werk
wilt blijven steunen.
Nelleke van der Luit.

In Memoriam Gerard Davidse
“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.”
In 2011 schreef Gerard Davidse een artikel in onze Nieuwsbrief over “Groene Tuintjes”.
We hebben dit thema opgepakt. Meer hierover leest u hiernaast.
Maar nu over Gerard. Gerard is afgelopen jaar overleden. Tot het laatst betrokken bij onze
stichting. Gerard was onze adviseur: hij ging regelmatig mee voor besprekingen met de
gemeente, adviseerde bij moeilijke beslissingen en hielp ons hoe wij ons standpunt
moesten bepalen, leerde ons over bomen of ze gezond of slecht zijn. Hielp mee met het
ontwikkelen van ons bomenwandelboekje. Gerard tekende bomen, zijn tekeningen zijn te
vinden in onze verjaardagskalender. Hoewel Gerard al enkele jaren ziek was bleef hij ons
helpen. Hij stimuleerde ons in ons werk. Wij zijn hem veel dank verschuldigd. We hebben
op een heel prettige manier samengewerkt en missen zijn deskundigheid. Daarnaast was
Gerard voor mij persoonlijk belangrijk: hij gaf mij het vertrouwen dat we ons werk goed
deden, dat onze betrokkenheid voor een Groene Stad er toe doet. Wij zullen dit ideaal zo
goed mogelijk voortzetten. Met dank aan Gerard.
Nelleke

In de vorige nieuwsbrief
heeft u al kunnen lezen
dat we ons in gingen
zetten voor: ‘Groene
tuintjes’.
Inmiddels hebben we een
aanzet gegeven.
In februari organiseerde
het Innovatiecentrum
Duurzaam Bouwen van de
gemeente een avond over
Klimaatstraatjes.
In samenwerking met hen
en de vereniging Groei &
Bloei hebben we deze
avond verbreed en werd
ook informatie gegeven
over ‘Groene Tuintjes’ .
Roel van Dijk, werkzaam
bij Entente Florale, hield
een lezing. Belangrijke
vraag hierbij is:
‘Hoe krijg ik mijn tuin
groener, zonder dat het
me veel moeite kost?’
In mei was onze eerste
voorlichtingsavond in de
Rehobothkerk voor de
bewoners van de Indische
Buurt. Er was een goede
opkomst. Na de informatie
konden de bezoekers
vragen stellen over hun
eigen specifieke situatie
aan Jeroen Hooijmeijer,
werkzaam bij de afdeling
Groen in Rotterdam.
De bedoeling is dat deze
avonden ook in de andere
wijken van Vlaardingen
worden georganiseerd.
Nelleke
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Bomen passen in een duurzame samenleving

Laan op begraafplaats Emaus na de
herinrichting

Een stad zonder bomen zal
nooit duurzaam zijn.

Het begrip duurzaamheid wordt al veel jaren
gebruikt om aan te geven dat je rekening
moet houden met het milieu. En dan wordt
ook nog vaak gedacht aan de traditionele
milieuonderwerpen lucht- en waterverontreiniging, bodemvervuilling en lawaai-overlast.
Niet zo gek in het Rijnmondgebied en in het
bijzonder in Vlaardingen.
Maar het begrip “duurzaamheid” is eigenlijk
veel breder dan alleen het traditionele
“milieu”.
Breed gedefinieerd betekent duurzaamheid:
• houdbaar, niet eindig maar circulair,
evenwichtig, (waar van toepassing)
wereldbreed bezien
• toekomstvast
(“volhoudbaar”, bestendig), degelijk
• maatschappelijk verantwoord
(dus inclusief, verbindend),
• niet ten koste van anderen, elders of in
de toekomst,
• niet de korte, maar lange termijn opbrengst is relevant.
Als je kijkt naar de rol die bomen in een stad
als Vlaardingen vervullen, past het goed
beheren van bomen heel goed binnen het
begrip duurzaamheid en het beleid zoals wij
dat als Stichting Boombehoud nastreven.
• Houdbaar, niet eindig.
Natuurlijk gaat niet elke boom eeuwen
mee, maar een volgroeide boom kan
heel lang meegaan. En als het nodig is
dat een boom wordt omgekapt, omdat hij
ziek is, afsterft of ruimte moet maken
voor een andere functie waar je het met
elkaar over eens bent, dan wordt er een
nieuwe boom geplant op dezelfde plek of
elders. Bomen zijn immer natuurlijke
bouwsteen voor de samenleving, zowel

in economisch en ecologisch opzicht als
voor het welzijn van mensen.
Een duurzame samenleving vraagt om
bescherming van bomen ook al
vanwege de bijdrage van bomen aan de
biodiversiteit. Dus het aantal bomen mag
zeker niet afnemen, maar moet eerder
toenemen vanwege de wens een
duurzamer samenleving te realiseren.
• Toekomstvast, degelijk, bestendig.
Iedereen kent en herkent plaatsen in een
stad of landschap aan bomen die er
soms al eeuwen staan.
• Karakteristieke elementen in het landschap, groots bijvoorbeeld in een park of
een boslandschap, maar ook micro, die
ene boom bijvoorbeeld midden op het
plein Emaus, op het landje van Chardon,
om maar een paar bomen in mijn buurt te
noemen.
• Maatschappelijk verantwoord, verbindend, niet ten koste van iets anders.
• Bomen vergroten de leefbaarheid voor
mens en dier (denk aan de vogels) en
zorgen voor een prettige woonomgeving.
• Niet de korte maar de lange termijn
opbrengst is relevant. Natuurlijk zijn snel
groeiende bomen soms een prima
oplossing, maar de echte meest indrukwekkende bomen worden juist heel oud,
gaan heel lang mee.
Om meer duurzaamheid via het in stand
houden en uitbreiden van het boombestand
ook op lokaal niveau te bereiken is
verandering in denken soms nodig. Wij als
bomenstichting zetten ons daar graag voor
in. Want een stad zonder bomen zal nooit
duurzaam zijn.
Kees Clement

Groene tuintjes, groene schoolpleinen
Waarom groene schoolpleinen, hoe belangrijk is dit?
Enkele reden waarom een
groen schoolplein belangrijk
is voor het kind:

• Groene pleinen bevorde-

Border groengemaakt

ren sociale contacten en
verbeteren het microklimaat in de stad.
• Groen koelt de stad. In
een tijd van extremen is
dit een groot voordeel.
Een groen speelplein zal
tijdens hete dagen
meerdere graden koeler
zijn dan een versteend
speelplein.

Bomen zorgen voor een
aangename, natuurlijke
schaduwplek.
• Jonge leerlingen (groep 4
en 5) voelen zich prettiger
op een school met een
groen schoolplein dan op
een school met een ‘grijs’
plein. Zij vinden school
leuker, hebben meer
vriendjes en geven aan
minder vaak gepest te
worden dan hun leeftijdsgenootjes met een tegelplein. Deze conclusie
volgt uit de nieuwe pilotstudie Groene Schoolpleinen. ( bron: jantje beton)

• Een groene speelplek
heeft een positieve
invloed op de motorische
ontwikkeling van kinderen, het speelgedrag en
is een goede preventie
tegen overgewicht.
In Vlaardingen worden twee
nieuwe schoolpleinen gebouwd, één in het Centrum,
één in de Babberspolder.
Samen met de gemeente,
directie, schoolbesturen en
ouders hopen we op de
nieuwe locaties een mooi
GROEN schoolplein te
realiseren.
Nelleke van der Luit
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Redt de Hoogstamboomgaard
HOOGSTAD In 2011
besloten 3 mensen om te
kijken of er nog een laatste
poging gedaan kon worden
om de hoogstamboomgaard
van het Landgoed Hoogstad
aan de Broekweg te behouden als groene parel in het
centrum van Vlaardingen.
Hermine Koning, Joke
Smeenk en ondergetekende.
Het consoliderende servituut
loopt in 2013 af en dan mag
de gemeente er mee doen
wat ze wil.
Behoud van deze groene
parel vergt echter een
inspanning die de dragende
schouders van 3 gewone
burgers verre te boven gaat,
zeker ook daar waar het er
om gaat de gemeente te
bewegen om een zelfde
inzicht tot behoud te vertalen
in een actieve positieve
houding. Na het planten van
een eerste jong boompje
door ondergetekende, werd

op de open monumentendag
van 2012 samenwerking
gezocht en gevonden met
diverse partijen die een historisch verantwoord behoud en
herstel van deze groene
parel na streven: Werkgroep
behoud landgoed Hoogstad,
Historische vereniging
Vlaardingen, Archeologische
werkgroep Helinium,
Vrienden van de Hoogstamboogaard en Stichting Boombehoud Vlaardingen.
Er zijn diverse plannen en
ideeën. Echter lijkt de
belangrijkste eerste stap te
zijn om politiek en ambtenaren te doen inzien dat er een
alternatief is naast het afstoten van gemeentelijke
verantwoordelijkheid voor
oude gebouwen en ‘moeilijke
dingen’.
Hoogstad heeft met zijn
boomgaard de potentie van
positieve mogelijkheden als
groene werkgelegenheid,

kleinschalig ondernemerschap, een actieve plukfruitlocatie met biologische
kwaliteit in afweer tot de
mega massa consumptie.
Juist de Hoogstad met zijn
boomgaard kan het begrip
‘Buitenstad’ echte inhoud
geven.
De Hoogstad kan een levend
educatief ecologisch kernpunt zijn met grote waarde
voor mensen die zich steeds
meer gevangen voelen in
een stedelijke omgeving
zonder praktische natuurwaarde.
En dit alles zou toch in een
economisch concept
ontwikkeld kunnen worden
waarbij opstallen, historie en
gebruik in juiste balans met
elkaar verkeren.
Peter de Jong

De dikke eik van Beilen
Plantjaar 1700-1800
Oudste geregistreerde grensboom in
Nederland

Behoud van de hoogstamboomgaard vergt een
inspanning die de dragende
schouders van 3 gewone
burgers verre te boven gaat

Eneco met Warmteleiding over Noord
te leggen, soms door de leiding dieper te
leggen, zodat er na de werkzaamheden
weer nieuwe bomen terug geplant kunnen
worden. Het tracé kent twee stroken: één
waar de leiding in komt te liggen en een
Met de warmteleiding over Noord wordt een werkstrook. Er komt een herinrichtingsplan
leiding bedoeld, onder meer door
voor het groen. Op de werkstrook (7 meter)
Vlaardingen, waarmee restwarmte van de
kunnen grotere bomen terug geplant worindustrie wordt getransporteerd die benut
den, op de leidingstrook (7 meter) worden
wordt voor stadsverwarming. Daarover wordt struiken en klein groen terug geplant.
door ons regelmatig gesproken met
Er is afgesproken dat de bomen die geplant
vertegenwoordigers van Eneco omdat bij de worden een redelijke maat zullen hebben.
aanleg veel groen dreigt te sneuvelen.
Helaas, de eerste jaren zal het er kaal
Niet alleen wordt er gesproken, ook hebben uitzien, maar laten we hopen dat dat na een
we op een koude middag het hele tracé
aantal jaren meevalt. Vooruitgang
langs gefietst. De werkzaamheden zullen
(het milieu) gaat soms ook gepaard met in
een grote impact hebben op het groen.
eerste instantie verlies en dat doet pijn.
De leiding komt uit de Europoort, de restNelleke/Kees
warmte (voorlopig alleen van de AVR) gaat
via deze leiding naar Rotterdam en wordt
gebruikt voor stadsverwarming, een milieuvriendelijk project! In de toekomst gaat
Vlaardingen deze warmte wellicht ook
gebruiken. Maar toch, het kost ons veel
groen. Wel hebben we kunnen constateren
dat er bij het ontwerp zorgvuldig wordt
gewerkt. Het hele tracé zal zo komen te
lopen dat het zo min mogelijk bomen hoeven
te worden gekapt. Soms door de leiding om

Vooruitgang (het milieu) gaat soms ook
gepaard met in eerste instantie verlies
en dat doet pijn.

Boomplantdag 2013
Kinderen planten een boom in de
Broekpolder

VLAARDINGEN MOET GROEN BLIJVEN
Stichting Boombehoud spreekt een woordje mee
Gesprekken met de gemeente.
Wie onze Nieuwsbrief kent, weet dat wij
maandelijks met de gemeente om tafel zitten
om plannen en projecten door te praten.
Hierbij gaat het dan natuurlijk over bomen:
welke consequenties heeft een project voor
de bomen die er staan? De tekeningen
komen op tafel en zorgvuldig wordt alles door
genomen. Ik noem hierbij de Emmastraat,
de ophoging in de Holywijk ( Esdoorndreef,
Berkendreef, etc.), de Zwanensingel,
werkzaamheden bij het Gasstation achter de
Zwanensingel, Babberspolder, Lage Weide
in de Westwijk, etc.
Enkele grotere projecten/plannen zullen we
hier onder de loep nemen.

In het centrum is de ruimte beperkt voor
extra groen, des te zorgvuldiger moeten wij
omgaan met het groen, de bomen die er
staan. Voor een aangenamer klimaat zijn
bomen in een stad heel belangrijk.

Westwijk vizieren:
Nieuw beleid van de gemeente is visuele
openheid vanuit de stad naar buiten toe:
vizieren genoemd. Dit om de bevolking
‘aan te moedigen’ naar de buitenruimte van
de stad te gaan, de toegangen hiervoor
transparant te maken.
Dit betekend dat er vooral struiken en
struwelen gekapt moeten worden. Als proef
wil men dit gaan doen bij de Buys Ballotlaan.
Lopend vanuit die straat naar de polder toe
Centrum in de Westwijk. Een project dat al moet er langs de weg 80% ( laag) groen
heel lang geleden op de tekentafel lag.
gekapt worden. Een aantal meidoorns blijven
Naar ons idee een plan dat onvoldoende
gespaard en de beplanting aan de kant van
rekening hield met de bomen.
de vijver wordt gehandhaafd.
Onbegrijpelijk dat in eerste instantie zomaar Na deze ingreep wordt gekeken of er
voor de ‘nieuwe uitstraling’ groen opgeofferd misschien ook bomen weg moeten vanwege
werd (plan was van begin 2000, er gelden nu deze openheid! Na vragen van enkele
andere inzichten). Wat altijd mee speelt is
bewoners uit de wijk en onze stichting zijn de
dat er overal meer ruimte nodig is voor
werkzaamheden uitgesteld tot na de zomer.
parkeerplaatsen.
Hierna wordt het plan in de klankbordgroep
In onze besprekingen en met het inzicht van besproken.
nu, is er wel het één en ander bijgestuurd
Brief aan de wethouder
waardoor meer bomen blijven staan. Er is
hierdoor wel een win situatie ontstaan.
Zo nodig sturen we ook brieven aan de
Helaas heeft de gemeente meer van deze
wethouder over het groenbeleid.
‘oude’ plannen, waardoor het soms heel
• Dienst Groenservice Zuid-Holland (GZH)
moeizaam gaat om nog enkele bomen te
onderhoudt de ‘randen’ van
‘redden’. Bij nieuwe plannen wordt veel meer
Vlaardingen, dit gaat meestal over
rekening gehouden met de bestaande
dunning. Wij vinden dat er daarbij wel erg
groene situatie én wordt meer overleg
rigoureus gedund wordt en hebben vragen
gepleegd met bewoners en onze stichting.
gesteld over het beleid van GZH en de
opdrachtgever (het recreatieschap Midden
Nieuwbouw V&D:
Delfland, waar wethouder Robberecht
In het verlengde van het Plein, hoek
zitting heeft in het algemeen bestuur)
Veerplein/ Cronjestraat gaat V&D een
• Mogelijke aanvraag voor een ‘hamburger’
nieuwe winkel beginnen. Hiervoor werd het
restaurant op het parkeerterrein bij
vroegere ABN bank gebouw gesloopt en er
Cincinnati waar veel mooie oude bomen
komt een groter pand. In augustus 2012
staan. Wordt er rekening gehouden met
hoorden wij van deze plannen en lazen in de
deze bomen?
krant een kapaanvraag voor de 5 platanen
•
Zorgen om het voorbestaan van NME.
die daar staan. Allereerst: ook wij vinden dat
Jonge kinderen kunnen hier iets leren over
het goed is voor Vlaardingen dat V&D weer
natuur en milieu. Ook worden van hieruit
terug komt. Maar wel jammer dat er niet een
diverse publieksactiviteieten ontwikkeld.
plan gemaakt is waarbij alle of enkele
Dit educatieve ‘groene’ centrum moet
platanen hadden kunnen blijven staan, een
blijven bestaan.
gemiste kans! Op ons verzoek heeft de
gemeente gekeken of de bomen eventueel
Gesprekken met het Hoogheemraadschap
verplant kunnen worden. De kwaliteit van de
Het Hoogheemraadschap gaat twee
boomwortels waren hier helaas niet goed
vispaaiplaatsen realiseren: één langs de
genoeg voor.
Vaart en één langs de Boonervliet. We zijn
Na enkele gesprekken tussen de gemeente
met het Hoogheemraadschap ter plekke
en onze stichting is overeengekomen dat
wezen kijken. Resultaat: waarschijnlijk zullen
V&D aan de kant van de Cronjéstraat twee
een paar bomen, die in de plannen gekapt
nieuwe bomen terug zal planten.
zouden worden, toch behouden blijven.
Nelleke van der Luit

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
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Vlaardingen
Informatie:
Roemer Visscherstraat 57
3132 ES Vlaardingen
Tel. 010-4349551
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