
laten informeren over 
bouwplannen die al vóór 
ons bestaan als Bomen-
stichting op tafel lagen en 
soms al goedgekeurd  
waren. Soms hebben we 
daar nog op onderdelen 
aan kunnen sleutelen 
(voorbeeld: Van 
Schravendijkplein). Het 
contact met de gemeente-
ambtenaren is in de loop 
van de tijd veranderd: 
stonden we eerst alleen 
maar tegenover elkaar, nu 
proberen we met goede 
argumenten elkaar te 
vinden en worden er soms 
compromissen gesloten. 
Als stichting zijn we echter 
niet in staat veel te 
wijzigen wanneer het 
bijvoorbeeld gaat om het 
bouwen binnen onze stad. 
Dat is een gevolg van 
Vlaardings beleid dat 
democratisch tot stand is 
gekomen en waarbij meer 
dan alleen 
bomenbelangen in het 
geding zijn.  Wel zullen we 
altijd proberen of er zoveel 
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Het is nog begin mei als ik 
dit voorwoordje schrijf. 
Ondanks de koude in april 
barst ineens al het groen 
los, vooral de bomen zijn 
met hun zacht groene 
kleuren een plaatje. Leuk 
om dan een nieuwsbrief 
over onze Bomenstichting 
te schrijven. Als ú deze 
brief leest dan is het net te 
laat, maar één van de 
mooie lanen in 
Vlaardingen is nú op zijn 
mooist: de Ary Koplaan, 
met de zacht grijsgroene 
kleuren van de blaadjes 
van deze Abelenlaan. 
Deze laan was een 
onderdeel van het 
opknappen van het 
Geuzenplein en zou    
geheel gekapt worden.    
Mogen wij als 
Bomenstichting hier niet 
trots op zijn dat deze 
prachtige bomen voor het 
grootste deel zijn blijven 
staan? Dank daarvoor aan 
deskundige hulp van 
verschillende mensen. 

Precies een jaar geleden 

ontving u van ons een 
nieuwsbrief en we hebben 
het afgelopen jaar niet stil 
gezeten. Er komen in deze 
brief dan ook veel 
onderwerpen aan de orde.  

Als grootste prioriteit    
uiteraard het volgen van 
de kapaanvragen in Groot 
Vlaardingen en zo nodig 
daarop reageren. U kunt 

daar meer over lezen in 
deze nieuwsbrief. 

Maar ook de gesprekken 
met de gemeente, ons 

N i e u w s b r i e f  

Voorwoord  van  de  voorz i t t e r  

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  

Enkele bedenkingen en acties bij recente kapaanvragen 

Het Van Schravendijkplein 

Dit is één van de ‘oude’ plannen van de 
gemeente, het plan lag al klaar in de kast 
toen wij onze stichting oprichtten. Er moet 
een nieuw plantsoentje komen, nieuwe 
parkeerplaatsen etc., alle bomen aan de 
binnenzijde van het plein moesten hiervoor 
worden gekapt. Uit een enquête, 
gehouden onder de bewoners rondom het 
Van Schravendijkplein, bleek dat een zeer  
grote meerderheid graag de bomen zou 
willen behouden. Dit was voor ons een 
reden om aan de gemeente te vragen haar 

plannen bij te stellen. In eerste instantie 
leek dit niet te lukken, bij het inspreken op 
een commissievergadering bleek de     
wethouder daar geen oren naar te hebben. 
Maar wij geven het niet snel op en 
uiteindelijk is in een gesprek met het hoofd 
stadsontwikkeling een compromis 
gevonden. Er blijven uiteindelijk enkele 
mooie volwassen bomen staan; ook krijgen 
deze bomen een betere groeiplek zodat zij   
verder kunnen uitgroeien. Het pleintje kan 
zo zijn mooie groene imago behouden.  
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De  Hofg roep  

Van een wandeling 
door het Hof en Oranje 
park word je niet vrolijk. 
Eigenlijk word je er 
nogal treurig van, en je 
houdt er ook nog vuile 
kleren en bemodderde 
schoenen aan over. 
Dat schreef ik onlangs 
in een column in Groot 
Vlaardingen.  

En zoals Nelleke al 
schrijft in haar 
voorwoord, dit gaf ons 
als Stichting 
Boombehoud 
Vlaardingen aanleiding 
om initiatieven te    
nemen om het park 
weer het aanzien te 
geven dat het ooit had 
en dat het verdient.  
Het is toch niet te   
verteren dat ons  
prachtige park met zijn 
rijke geschiedenis er 
als een achterbuurtje 
bijligt.  

Een clubje mensen 
onder de naam ‘de 
Hofgroep’ ontwikkelt 
initiatieven voor een 
reddingsplan. Eind 
augustus zullen we de 
leden van de 
gemeenteraad van 
Vlaardingen tijdens een 
presentatie vertellen 
hoe oud het Hof en het 
Oranjepark zijn. Ook 
zullen we de 
raadsleden, samen met 
een deskundige, in 
september door het 
park rondleiden om te 
laten zien hoe alles er 
bij staat en ligt.       
Immers, een wandeling 
van ‘t’Hof-naar-tHoofd’ 
moet wel in een goed 
onderhouden en fraai 
park beginnen.   
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V o o r w o o r d   v o o r z i t t e r  

mogelijk groen gespaard kan 
worden, daarom blijven we 
kritisch de plannen volgen.  

We waren ook betrokken bij 
de totstandkoming van het 
nieuwe bomenbeleid en het 
plan “monumentale bomen” 
van de gemeente.              
De samenwerking met de 
gemeente hierover verliep 
zeer plezierig. Sinds kort zijn 
wij ook bij de 
bestemmingsplannen van de 
Broekpolder betrokken. Ook 
plannen uit eigen kring om 
het Hof op te knappen 

houden ons bezig. Daarnaast 
lieten wij ons ook zien op 
verschillende markten.  

Met veel energie en 
enthousiasme doen we dit 
met   elkaar. Het is soms wat 
veel, maar we doen het 
graag. Toch komen we vaak 
handen tekort. We zoeken 
dan ook nog mensen die ons 
willen helpen. Dat hoeft niet 
direct op vergaderingen te 
zijn, maar misschien zijn er 
mensen die incidenteel met 
sommige activiteiten graag 
een paar uurtjes willen 
helpen. Dat zou ons enorm 
verlichten. Maar u kunt ons 

werk ook financieel steunen 
door u op te geven als 
donateur, of door een 
éénmalige gift over te 
maken. U bewijst ons 
daarmee een goede dienst. 
Ons adres en gironummer 
vindt u achter op deze 
nieuwsbrief. We hopen dat u 
met belangstelling onze brief 
zult lezen. Als u vragen, 
suggesties of opmerkingen 
hebt, dan kunt u ons altijd 
bellen of per e-mail bereiken. 
U vindt ons ook op onze  
website, 
www.boombehoud.nl, waar u 
ons werk wat directer kunt 
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Blois van Treslongflat                                                   

Tussen de Coppelstockstraat en de Blois 
van Treslongflat is een groene ‘bufferzone’ 
aangebracht met mooie bomen. De 
beheerder van de flat had een 
kapvergunning aangevraagd omdat dit stukje 
groen plaats zou moeten maken voor een 
fietsenstalling.   Tijdens een gesprekje met 
de bewoners van de Coppelstockstraat bleek 
dat het stukje groen in de tijd van de bouw 
van de flat een tegemoetkoming was voor 
het verlies aan uitzicht van de bewoners van 
de straat. Zij voelden zich dan ook terecht 
gepakt als nu toch het groen zou verdwijnen 
en hun uitzicht een fietsenstalling/ 
parkeerplaats wordt. De bewoners hadden al 
bezwaar ingediend. Wij hebben dit 
ondersteund en ook bedenkingen ingediend. 
Op 16 maart ontvingen wij een brief van de 
gemeente dat de kapvergunning was 
ingetrokken. Fijn om zo samen met de 
bewoners weer een stukje groen te redden. 

Bestemmingsplan Westwijk 

Naar aanleiding van de nieuwe plannen in 
de Westwijk hebben wij ook ingesproken in 
de commissie hiervoor. De zorg dat in deze 
wijk sommige groene stukjes plaats moeten 
maken voor slechts enkele dure huizen 
wordt gedeeld door veel Westwijkers.       
Het groene stukje achter de Geert Grotelaan 
wordt, in verband met de Ransuilen die daar 
zitten, nog nader onderzocht.                 

Daarnaast hebben wij gereageerd op de 
plannen van mogelijke kap van het parkje 
tegenover de Blois van Treslongflat          
(zie foto links. Dit is niet het stukje aan de   
Coppelstockstraat).  Dat bij alle plannen 30% 
groen gespaard zal worden vinden wij een 
achteruitgang van 70% groen! We zullen het 
kritisch blijven volgen en indien nodig 
eventuele bezwaren indienen. 

Bestemmingsplannen Babberspolder 

Door een bewoonster van de Babberspolder 
werden wij geïnformeerd betreffende de 
plannen over de herinrichting van deze wijk. 
Ook kregen wij van haar een lijst met bomen 
uit deze wijk die mooi en gezond zijn en 
waar we extra op moeten letten bij 
gesprekken met de gemeente. Het plan ligt 
al voor een groot deel vast. We hebben een       
afspraak gehad met stadsontwikkeling om 
ons te laten informeren hoe het plan eruit 
gaat zien en we hebben een wandeling 
gemaakt om ter plekke te gaan kijken.            
Er zullen veel bomen weg moeten vanwege 
de nieuwbouw en nieuwe inrichting van de 
wijk. Maar op sommige punten zal het plan 
opnieuw bekeken worden om zo meer    
bomen te sparen. Ook zullen er bomen    
verplant worden, om zo nog volwassen   
bomen te hebben in de straks nieuwe wijk. 
De wijk wordt in wiggen onderverdeeld, en 
met name de ‘waterwig’ zou nog aangepast 
kunnen worden. Ook hopen wij dat langs 
straten die dezelfde ligging houden, de 
bomen zullen blijven staan.  
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“Met veel energie en 

enthousiasme doen we dit 

met elkaar. Het is soms wat 

veel, maar we doen het 

graag. Toch hebben we 

soms handen tekort. We 

zoeken dan ook nog mensen 

die ons willen helpen.”  

Het parkje tegenover de Blois 

van Treslongflat  
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Op 15 oktober hielden we een gezamenlijke 
bijeenkomst met bestuur, wijkwatchers en 
andere belangstellenden. Voor deze 
bijeenkomst hadden wij Frank Moens van 
de  landelijke bomenstichting uitgenodigd.     
De landelijke bomenstichting is in 1970 
opgericht. Het is geen actie- stichting maar 
werkt beleidsmatig. Zij hebben over het 
hele land verspreid 150 contactpersonen. 
De stichting stimuleert een duurzaam 
boombehoud en biedt zonodig hulp bij   
juridische zaken. Hiervoor hebben zij een 
handzaam boekje samengesteld. Belangrijk 
is ook om de bewoners van je stad het  
gevoel van ‘verwondering’ bij bomen terug 
te brengen. Beleving van groen is 
rustgevend en zorgt, zowel geestelijk als 
lichamelijk, voor een gezondere 
samenleving. Frank vertelde ons iets over 
het inventariseren van monumentale 
bomen. De meeste van deze prachtige 
exemplaren staan   uiteraard in het midden 
en oosten van ons land. In het westen zou 
je andere criteria kunnen toepassen, zoals 
het verdelen van de bomen in een A-, B- en 
C-status. De lijst met een A-status kan naar 
de landelijke bomenstichting opgestuurd 
worden.         De stichting neemt dan de 
zorg en kosten voor haar rekening. Het doel 
van deze lijst is o.a.: bekendheid bijzondere 
exemplaren, de bescherming vergroten,  
het verbeteren van de staat van onderhoud.  

De criteria zijn: minimaal 80 jaar oud + één 
of meer van de volgende punten: 
monumentaal, cultuurhistorisch, 
dendrologisch, natuurwaarde, 
zeldzaamheid, herdenkingsboom. We 
kregen daarna een schitterende 
powerpointpresentatie van monumentale 
bomen uit Nederland te zien. Het is de 
moeite waard om enkele van deze bomen 
eens te bezoeken: de ongeveer 1600 jaren 
oude “valse acacia’ bij kasteel Doorwerth, 
de moermeibomen in Etten-Leur (meer dan 
2 eeuwen oud!), een Amerikaanse eik in 
Baarn, de dikste in zijn soort.                       
Kortom, het was echt genieten.  

Het is voor ons dan ook zeker de moeite 
waard om nog eens zo’n lezing te 
organiseren en voor u om de lezing bij te 
wonen! 

Onze tweede gezamenlijke vergadering 
was 4 februari jl.  Deze vergadering was 
een ‘gewone’ bestuursvergadering, 
waaraan ook de wijkwatchers meededen en 
meedachten over de komende activiteiten. 
Het is goed om zo met elkaar plannen te 
bespreken en met elkaar door te nemen 
wat er zoal gedaan wordt en gedaan moet 
worden.  

Joop van Dorp zou iets vertellen over zijn 
werk binnen de commissie monumentale 
bomen maar moest helaas afzeggen.   
Toch bleef er genoeg stof voor discussie 
over voor allerlei andere zaken. Gerard gaf 
uitleg over het Hollandiaanterrein waar 
nieuwe appartementen gebouwd worden. 
Wij betreuren het dat er zo’n groot stuk 
groen verloren gaat. Dit is echter het gevolg 
van een beleidskeuze van de gemeente 
Vlaardingen: de verdichting van de stad. 
Wij hebben met praten wel bereikt dat de 
geplande vijver verlegd wordt, zodat een 
groep platanen kan blijven staan. Op deze 
vergadering kwam het idee op tafel om iets 
met het Hof te gaan doen. Frans schrijft 
daar over. Wij sloten deze zinvolle 
bijeenkomst af met een toast op het nieuwe 
jaar.  

Basiscursus bomenstichting. 

Op zaterdag 10 juni werd in Arnhem een 
basiscursus gegeven voor contactpersonen 
van de landelijke Bomenstichting en 
BoomBeschermers ( vertegenwoordigers 
van lokale organisaties). De dag ging over 
het gemeentelijke bomenbeleid, over 
bezwaar maken en communicatie en over 
boomverzorging. Met name ‘s middags ging 
het uitgebreid over de Kastanjeziekte. Eliza 
en Els hebben de cursus bijgewoond. 
Cursusdagen, informatie en documentatie 
zijn belangrijk om sterker te staan in 
gesprek met de gemeente. 

Participeren in de commissie monumentale 
bomen. 

In het najaar werd een commissie van de 
gemeente ingesteld om een lijst op te 
stellen van monumentale bomen in 
Vlaardingen. In deze commissie zaten twee 
leden uit de raad, drie ambtenaren van de 
gemeente en een vertegenwoordiger van 
onze stichting. Als eerste werden de 
voorwaarden vastgesteld waaraan een 
monumentale boom moet voldoen.  

Hiervoor werden de voorwaarden van de 
landelijke bomenstichting gebruikt ( zie  
hiervoor het verslag van de vergadering 
van 15 oktober). Daarnaast werd ook  
aandacht besteed aan herdenkingsbomen 
en aan bomen die voor de stad 
karakteristiek en/of gezichtsbepalend zijn. 
Op 26 januari is de lijst met monumentale 
bomen aan het college van B&W 
voorgelegd. De lijst is nu te zien op de site 
van de gemeente.            Het spreekt voor 
zich dat over een aantal jaren deze lijst 
opnieuw bekeken zal worden, mogelijk 
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“Belangrijk is ook om de 

bewoners van je stad het gevoel 

van ‘verwondering’ bij bomen 

terug te brengen. Beleving van 

groen is rustgevend en zorgt, 

zowel geestelijk als lichamelijk, 

voor een gezondere  

samenleving.” 



komen er dan weer nieuwe bomen bij. De 
meeste van deze bomen staan in het Hof en 
de Oostwijk, verder nog enkele in Ambacht 
en het Centrum.                 Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan de prachtige Linden 
rondom de Grote Kerk, de Essen op de 
Maassluissedijk en de platanen in de 
Waalstraat. We mogen trots zijn op deze 
bomen en uiteraard moeten we er zorg voor 
dragen dat zij nog een lang leven zullen 
hebben. Zoals al in het voorwoord wordt 
vermeld, is de samenwerking met deze 
commissie heel plezierig gegaan.            
Een goede manier om ons met elkaar in te     
zetten voor het groen in onze stad.  

Presentaties en voorlichting. 

De Midden-Delfland Dag, 18 juni 2005. 

De Midden-Delfland Dag bestaat sinds 1999 
en is een dag waarin Midden Delfland zich 
presenteert. Alle gemeentes, veel 
ondernemers, organisaties en bewoners van 
het gebied deden en doen er aan mee door 
het organiseren van een grote of kleine 
activiteit die past in het aangedragen 
jaarthema. In 2005 was het thema 
"Genieten Natuurlijk". 

Om onze stichting onder de aandacht te 
brengen, mochten wij aansluiten bij de 
kraampjes bij Hoeve Avondrust. De oude 
boerderij heeft een prachtige binnenplaats 
waarop een tiental verschillende 
organisaties hun waren hadden uitgestald. 
Met al die lekkernijen om ons heen en het 
heerlijk warme zomerweer was dat natuurlijk 
genieten.  

Door het mooie weer was er een flinke 
opkomst. Ook onze kraam heeft veel 
aanloop gekregen. Vooral onze prijsvraag 
trok de belangstelling. De winnaar van deze 
prijsvraag kreeg zijn eigen appelboom. Er 
werden leuke gesprekken gevoerd. Dat 
mensen het behoud van bomen een warm 
hart toedragen, bleek wel uit het feit dat wij 
van vele mensen een bijdrage mochten 
ontvangen. Wat ons betreft, was het een 
prachtige dag en we hopen voor dit jaar op 
hetzelfde mooie weer en een even grote 
toeloop. 

Op bezoek bij de Rotary, 14 september 

Wij waren uitgenodigd om iets te vertellen 
over onze stichting. Op 14 september waren 
wij bij hen te gast en mochten meegenieten 
van een goed verzorgd diner. Na het diner 
kregen wij het woord om ons werk toe te 
lichten. Er was veel belangstelling en er 
werden kritische vragen gesteld.               
Het is prettig om ook op deze manier ons 
werk en onze idealen voor het behoud van 
bomen uit te dragen.  

Vredesmarkt op de Loper, 24 september 

De markt werd geopend door kinderen van 
de basisschool “Klimop”. Grappig was dat bij 
de opening een ‘boom’ centraal stond.        
In totaal deden 20 kramen mee aan deze 
markt.  

Een gezellig zitje om iets te drinken, muziek, 
kindercircus en andere activiteiten én een 
zonnetje, maakte dat ook deze markt       
gezellig en druk was. 

De belangstelling voor onze kraam, kunstig 
aangekleed door Jacqueline du Mortier, was 
goed. Er werden kleine dingetjes verkocht. 

De Kerstmarkt, vrijdag 16 december 

De traditionele Kerstmarkt op de markt in 
het centrum van Vlaardingen is een prima 
plek om de naamsbekendheid te vergroten 
en de ideeën van onze stichting onder de 
aandacht te brengen. Het begin van de 
kerstmarkt was sfeervol maar ijzig koud. 
Een snijdende wind deed de bezoekers en 
de standhouders klappertanden. De muziek 
en het vriendelijke publiek maakten veel 
goed. De bomenstichting had voor deze 
markt zelf kerststukjes gemaakt van 
voornamelijk natuurlijke materialen. In het 
begin van de avond was er een groot aantal    
belangstellenden.  

Zelfs 
Omroep 
Vlaardingen 
heeft onze 
stand 
bezocht. 

Helaas werd 
het weer 
steeds 
slechter en 
eindigde de 
avond met 
een ijskoude        
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Expositie over Bomen 

25 september               

tot                                   
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Gerard Davidse        

Gerry van der Heijden    

Nelleke van der Luit 


