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Deze keer een jubileum uitgave: onze stichting bestaat
10 jaar, in april 2004 werd
onze stichting opgericht.
Een lange tijd alweer waarin
veel is gebeurd en hard is
gewerkt aan een optimale
inbreng van ons bij de gemeente. Een kleine opsomming: de gemeente
heeft inmiddels in samenwerking met ons een
monumentale bomenlijst
opgezet om oude mooie
bomen extra te kunnen
beschermen; er is een nieuw
bomenbeleid: “niet kappen
tenzij”, we hebben meegepraat in het Hofpanel en in
de werkgroep begraafplaats
Emaus, we hebben maandelijks overleg met de afdeling
groen over actuele zaken.
Dat kan gaan over wijken die
gerenoveerd worden, straten
die opgehoogd moeten

worden of vervanging van de
riolering. Altijd gaat dit ten
koste van bomen. U leest
hierover meer in deze
nieuwsbrief. Onze actie voor
‘groene tuinen’, krijgt nu ook
een vervolg op gemeentelijk
niveau. We hebben succesjes behaald, maar in een
stad die dynamisch is,
waarin op groene plekken
woningen gebouwd worden
of nieuwe bedrijven zich
vestigen, gaat groen ook
achteruit.

En juist nú, in een tijd waarin
de zorgen over het klimaat
centraal staan, is het van
belang dat groen een meer
prominente plaats krijgt in de
stad.
Een leefbare stad moet een
Groene Stad zijn. Ook hierover vindt u meer informatie.
Van vele donateurs hebben
wij al 10 jaar lang steun
gehad. Dankzij hen konden
wij ons werk doen. Wij willen
allen die ons gesteund hebben, op welke manier ook,
hartelijk danken. We zullen
zo goed mogelijk en met de
kennis die we de afgelopen
jaren hebben opgedaan,
doorgaan. Een goede relatie
met de gemeente is hiervoor
erg belangrijk, maar ook
onze communicatie naar u
toe. U kunt ons altijd mailen,
zie achterin deze brief.
Nelleke van der Luit.

Help!! Bomen in gevarenzone!!
Waarom neemt boombestand in
Vlaardingen af?
Als je kijkt naar het totale bestand aan
groen en bomen in Vlaardingen dan moet je
constateren dat het aantal bomen, ondanks
de vele inspanningen toch afneemt.
Er zijn globaal gezien drie oorzaken:
1. De gemeente Vlaardingen moet inbreiden
omdat er geen ruimte meer is. Dat betekent
dat vrijkomende ruimten meer en meer versteend worden. Kijk bijvoorbeeld naar de
gevolgen van de voorgenomen bebouwing
op Buizengat Oost, Hooglede (het voormalig ziekenhuisterrein) of het vernieuwde

Hogendorpkwartier met zeer uitgestrekte
parkeerterreinen. De vernieuwing van
wijken met het slopen van hoge flats en het
bouwen van grondgebonden woningen kost
eveneens veel openbare (groene) ruimte en
bomen.
2. Vlaardingen is grotendeels gebouwd op
inklinkend veengebied. De grond zakt
letterlijk onder ons weg. In het kader van
ophoging en vervanging van riolering
Bijvoorbeeld in de Hoofdstedenbuurt
moeten veel bomen worden gekapt.
Om velerlei redenen worden er meestal
minder terug gezet.
(Vervolg op pagina 2)

Opening Groene
speelplaats
Wereldwijzer
Op maandag 19 mei
hebben de directeur van
Eneco en de wethouder
van Vlaardingen de
groene speelplaats bij
basisschool De Wereldwijzer geopend. De speelplaats is aangeboden door
Eneco als compensatie
voor de overlast als gevolg
van het project “Leiding
over Noord”.
Stg. Boombehoud Vlaardingen feliciteerde de
Wereldwijzer met deze
groene aanwinst.
Stg. Boombehoud Vlaardingen wil dat er meer
groen in Vlaardingen komt
en is dan ook verheugd
dat er weer een nieuwe
speelplaats is waar
kinderen in een groene
omgeving kunnen spelen.
Groen zorgt ervoor dat
kinderen rustiger worden
en stimuleert de creatieve
ontwikkelingen van het
kind. Op warme dagen
verkoelt groen de speelplaats. Els van Lopik heeft
namens Stg. Boombehoud
Vlaardingen een jong
boompje aangeboden.
Dit is tijdens de opening
door de kinderen geplant.
Wij hopen dat meer
scholen dit initiatief gaan
volgen.

Voor een groene speelplaats
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Help!! Bomen in gevarenzone!!
verkoelende compensatie nodig hebben.
Verder neemt het aantal heftige buien toe
met grote problemen voor de afwatering.
3. Enkele soorten bomen, zoals iepen en
kastanjes hebben te lijden aan ziekten, zoals Allemaal redenen waarom de hoeveelheid
groen en bomen zelfs zou moeten toenemen
de iepziekte, de mineermot en bloedingsin plaats van afnemen.
ziekte bij de kastanjes. Elders kunt u lezen
dat waarschijnlijk tientallen kastanjes, zo niet
Wat kunnen we doen?
honderden moeten worden gekapt.
Bovenstaande, negatieve tendens lag
natuurlijk al ten grondslag aan de oprichting
Hoe erg is die afname van het
bomenbestand?
van onze bomenstichting. En hoewel het
bomenbeleid in Vlaardingen sinds die tijd
Erg om een aantal redenen.
Groen en bomen zorgen er voor dat mensen behoorlijk is verbeterd, blijft ons gevoel dat
er om bovengenoemde redenen meer moet
zich lichamelijk en geestelijk gezonder voegebeuren. Een lastige boodschap in een tijd
len en minder gestrest zijn. Een groene,
waarin steeds minder geld beschikbaar is.
bomenrijke leefomgeving nodigt uit tot
Maar de signalen dat ons klimaat ons parten
bewegen, wandelen, fietsen, buiten spelen
gaat spelen worden steeds luider.
etc. Goed voor volwassenen maar vooral
ook voor kinderen. Groen en bomen zorgen Ook andere steden houden zich bezig met
deze problematiek en via de landelijke
ook voor zuurstof. Naarmate sprake is van
bomenstichting zullen we informeren welke
meer groen en vooral bomen en struiken,
neemt de luchtkwaliteit toe. Groen en bomen oplossingen inmiddels zijn bedacht.
kunnen er voor zorgen dat fijnstof en andere Maar ook in onze contacten met de
gemeente willen we bespreken of het
vormen van luchtverontreiniging verminderen terwijl bovendien het CO-2 gehalte bestaande groenbeleid en bomenverordening voldoende handvaten geven
dat in belangrijke mate verantwoordelijk is
voor het zo noodzakelijke behoud van groen
voor het broeikaseffect, kan afnemen.
en bomen zoals boven geschetst.
Tot slot: klimaatverandering lijkt al onontkoombaar. Stijgende temperaturen,
Kees Clement
waardoor vooral in de zomer steden meer
(Vervolg van pagina 1)

Een groene, bomenrijke
leefomgeving in wijk Holy

Allemaal redenen waarom de
hoeveelheid groen en bomen
zelfs zou moeten toenemen in
plaats van afnemen.

De kastanjebloedingsziekte
Van de laatste zijn 29 bomen als risicoboom
geclassificeerd. Een groot aantal hiervan zal
om veiligheidsredenen op korte termijn gekapt moeten worden.
Nog eens 97 bomen zijn als attentieboom
aangemerkt, veelal vanwege de aantasting
door de kastanjebloedingsziekte. Al deze
De bloedingsziekte is een infectieziekte, die bomen moeten jaarlijks visueel worden
zich manifesteert zowel bij jonge als bij oude geïnspecteerd.
kastanjes. Verspreid op de stam verschijnen De toekomstverwachting voor deze bomen is
gering en herstel wordt niet meer mogelijk
kleine roestbruine vlekken die zich snel uitgeacht. Daarnaast zal het risico van
breiden over de rest van de stam. Uit de
vlekken druipt een donkerrode, stroperige
takbreuk alleen maar toenemen, waardoor
ook de veiligheid van deze bomen niet meer
vloeistof. Vervolgens drogen de vlekken in
tot ruwe, zwarte korsten. De bast tussen de is te garanderen.
vlekken verdroogt en sterft af. Zodra de bast
Hoewel het proefonderzoek niet volledig
volledig rondom de stam is afgestorven en
representatief is voor de overige kastanjeloskomt, sterft de kastanjeboom.
bomen in Vlaardingen, is de verwachting
Bij ons maandelijks overleg met de afdeling toch dat ook van die bomen forse aantallen
groen zijn wij geïnformeerd over een recent gekapt zullen moeten worden. Bij het horen
van deze sombere boodschap slaat de
proefonderzoek op 135 geselecteerde kasschrik je om het hart. Het artikel “Help,
tanjebomen in Vlaardingen.
bomen in gevarenzone” is dan ook mede
Daarvan kampen 122 bomen met een aaningegeven door de impact die deze boodtasting door de kastanjebloedingsziekte.
Bij 3 bomen betreft het een beginnende aan- schap op ons had.
tasting, bij 11 bomen een lichte aantasting,
Ed Boender
bij 37 bomen een matige aantasting en bij 71
bomen een ernstige aantasting.
Een van de ernstigste bedreigingen voor het
totale bomenbestand in Vlaardingen is de
recent snel om zich heen grijpende kastanjebloedingsziekte. De kastanje is een forse
boom die in veel parken en lanen is toegepast om zijn beeldbepalende uiterlijk.

Bij het horen van deze
sombere boodschap slaat de
schrik je om het hart.

Kastanjes aan de Dijklaan.
Er blijven er maar twee over...
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Groene tuintjes: meer groen, minder tegels
Bomen en groene tuinen dragen bij aan een
beter milieu, de gezondheid,droge voeten en
aan een mooiere stad. Dat is de reden dat
we ons als Stichting Boombehoud Vlaardingen niet alleen zorgen maken om de bomen
in onze stad, maar ook om tuinen. We moeten er dus voor zorgen dat het boombestand
tenminste op peil blijft maar het liefst toeneemt, maar hetzelfde geldt voor groene
tuinen.
Al weer ruim een jaar geleden hebben we
samen met de Vereniging Groei&Bloei en de
gemeente Vlaardingen een mooie folder
uitgebracht over groene tuintjes. De folder
was vooral bedoeld om mensen ervan te
overtuigen dat een groene tuin in plaats van
tegels niet moeilijk hoeft te zijn en vele voordelen biedt. In gesprekken met de gemeente
Vlaardingen hebben we afgesproken dat we
een nieuwe folder gaan maken. De tekst zal
niet zoveel afwijken van de vorige folder,
maar de vormgeving zal iets anders worden
met zo mogelijk nog wat grotere foto’s ter
illustratie van wat wij bedoelen met groene
tuintjes. We willen uitleggen waarom een
groene tuin zo belangrijk is bijvoorbeeld om
hittestress te voorkomen en anderzijds voldoende afwatering te krijgen die steeds meer
nodig is om heftige regenbuien in de zomer
aan te kunnen zonder ondergelopen kelders.

We willen ook aandacht besteden aan het,
bij wijze van spreken, waterdicht betegelen
van een tuin bijvoorbeeld om er een parkeerplaats van te maken of een loungeset neer te
zetten. We willen proberen te laten zien dat
er heel veel mogelijkheden zijn om groen en
dat parkeren te combineren. Simpel twee
strookjes met doorlatende tegels en je bent
je auto kwijt op eigen grond, zonder de grote
nadelen van geheel betegelen. En een
mooie loungeset past ook prima in een tuin
met mooie borders. We realiseren ons goed
dat het gaat om suggesties en bijvoorbeeld
niet om een verbod je auto op eigen grond te
parkeren. We zullen suggesties doen hoe je
een zo onderhoudsvrij mogelijke tuin kunt
maken: dus heel veel groen zonder dat het je
tijd kost. Belangrijk is dat ook de gemeente
en de woningbouwverenigingen bij het
plannen en realiseren van zowel nieuwbouw
als grootschalige reconstructie van hele
buurten (zoals b.v. in Holy zuidoost waar
grondgebonden woningen komen in plaats
van de nu bestaande flats) hiermee rekening
houden. Dat zal gebeuren door het opstellen
van een interne leidraad waarvoor wij de
nodige informatie en teksten hebben aangeleverd.
Kees Clement

EVERY DROP COUNTS!
EVERY SMALL CHANGE WE MAKE TO CONSERVE WATER
HAS A DIRECT IMPACT ON THE WORLD AROUND US

Opening nieuwe vispaaiplaats langs de Boonervliet

De sluizen gaan open

Deze boom bleef behouden

Minder tegels...

Simpel twee strookjes met
doorlatende tegels en je bent
je auto kwijt op eigen grond,
zonder de grote nadelen van
geheel betegelen.

VLAARDINGEN MOET GROEN BLIJVEN
Stichting Boombehoud spreekt een woordje mee
Ook in het afgelopen jaar hebben we maandelijks overleg gehad met de gemeente om
plannen en projecten door te praten waarbij
groen en bomen een onderdeel zijn van de
plannen.
Bij alle werkzaamheden zijn bomen in het
geding: vernieuwing van riolering, ophoging,
herinrichting van een weg of een hele wijk:
altijd kost het een aantal of zelfs veel bomen.
Dan is het van belang hoe de nieuwe inrichting eruit komt te zien en welke mogelijkheden er zijn om nieuwe bomen terug te
planten. Dat dit een moeilijke opdracht is
begrijpen wij. Vroeger werden de bomen
veelvuldig in verharding geplant, dit is niet
een optimale plaats. Daarnaast wordt er
steeds meer ruimte gevraagd om te parkeren. Het beleid van de gemeente is om
‘betere’ plantplekken te maken waardoor de
bomen beter groeien. Dit zijn er dan wel
minder, maar de bomen komen beter tot
ontwikkeling. Hoe begrijpelijk dit ook is, toch
maken wij ons zorgen om het groen.
Zie hiervoor elders in deze nieuwsbrief:
In “Help! Bomen in gevaar’ en ‘groene
tuintjes’ wordt nader ingegaan op het belang
van groen in de stad, met name door de
klimaatverandering.
Enkele voorbeelden van ons overleg:
Winkelcentrum in de Westwijk.
Een project dat al heel lang geleden op de
tekentafel lag en waarbij wij dus niet vanaf
het begin betrokken waren. Het plein is af,
twee grote winkels hebben veel ruimte opgesnoept, hiervoor moest de kruising van de
Wiardi Beckmansingel en van Baerlestraat
verlegd worden. Dit kost altijd bomen.
Ook aan weerszijden van de winkels en achterzijde ( in- en uitladen) gingen bomen weg.
Ook zouden alle bomen langs de van
Baerlestraat gekapt worden vanwege
‘de tekening’ van de ontwerper. Dit hebben
we in goed overleg kunnen veranderen.
De gemeente maakte een nieuwe
groenstructuur waarin we ons kunnen
vinden. Daarnaast moest ook vanwege het
ontwerp van het parkeerterrein een prachtige
gezonde plataan worden gekapt. Na veel
overleg werd gekeken of de boom kon blijven
staan. Uiteindelijk kan hij blijven en zal de
plantplek worden verbeterd. Toch weer een
prachtig exemplaar gered.

Langs de Boonervliet moest ook de dijk
verhoogd. Dit is een project van het Hoogheemraadschap. Bij een rondwandeling
samen met het Hoogheemraadschap werden
de plannen besproken en kon op een enkele
plaats iets worden aangepast. Langs het
fietspad evenwijdig langs de Boonervliet
staat halverwege een prachtige solitaire
boom. Deze moest ook weg, terwijl iets naar
achter in het verlengde van de boom de
uitkijkpost op een dijkje gehandhaafd blijft.
Wij vroegen of dat dijkje niet doorgetrokken
kon worden zodat deze boom ook kan blijven
staan. Er zou gekeken worden of dit mogelijk
zou zijn en kijk, hij is blijven staan.
Zie hiervoor de foto’s op bladzijde 3.
Hieruit blijkt dat bij een beetje creatief nadenken er soms meer kan ten gunste van onze
bomen.
Nieuwbouw V&D.
Zoal in de vorige nieuwsbrief besproken is
ons toegezegd dat er enkele bomen terug
geplant zouden worden naast het gebouw.
Nu ook het parkeerplein even verderop opgeknapt moet worden is er een plan ontwikkeld
voor beide gebieden. Een mooi groen plan
met nieuwe bomen en een groene heg.
Of dit door kan gaan is op het moment nog
niet duidelijk, wél dat er bomen terug komen.
Wij zijn erg blij met dit goede voornemen
Nog maar een keer: voor een aangenamer
klimaat zijn bomen in een stad heel
belangrijk.
Een groot project: de VOP.
Hier moest de riolering worden vervangen,
soms ligt deze zelfs onder de bomen.
In de smallere straatje komen geen bomen
terug, wel zullen op strategische plekken,
bijvoorbeeld op de hoeken, een enkele boom
worden terug geplant. Ook hier is de parkeerdruk groot en moeten er meer parkeerplekken komen. In de pleintjes en de randen
van de wijk zullen de bomen gehandhaafd
blijven, zodat de belangrijkste groene
stukken gespaard worden.

Holy-Noord
In de Kruidenbuurt en de Hoofdstedenbuurt
is het afgelopen jaar gewerkt: ophoging en
vervanging van riolering. Ook hiervoor
werden veel bomen gekapt, er zijn minder
bomen voor teruggeplant vanwege te kort
aan ruimte. De bomen krijgen wel een
Vispaaiplaatsen.
grotere groeiplaats. In de Hoofdstedenbuurt
Langs de Vaart en de Boonervliet moesten
was het groen in het openbaar gebied
vispaaiplaatsen worden aangelegd. Een heel verouderd en slecht. Er zijn veel bomen
gebied kwam onder water te staan, waardoor gekapt, er is een nieuw plan voor herveel bomen langs de Vaart en enkele langs
inrichting van het groen.
Nelleke van der Luit
de Boonervliet gekapt moesten worden.
Sjaak du Mortier

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 bankrekeningnummer (IBAN) vindt u
hieronder.
Bedankt voor uw steun!

Stichting
Boombehoud
Vlaardingen
Informatie:
Roemer Visscherstraat 57
3132 ES Vlaardingen
Tel. 010-4349551
Bankrekeningnummer (IBAN):
NL 41 INGB 0002 1302 75
t.n.v. Stg. Boombehoud Vld

E-mail:
ed.nelleke@zonnet.nl

BEZOEK ONS OP HET
WEB
WWW.BOOMBEHOUD.NL

