
Een wandeling van ‘t’Hof-
naar-t’Hoofd’ moet in een 
goed onderhouden en 
fraai park beginnen. 
Zo besloot ik mijn stukje 
mei 2006 in de vorige 
nieuwsbrief, namens de 
bomenstichting.  
In september 2006 heb ik 
de gemeenteraad ingelicht 
over de historie van Het 
Hof en het Oranjepark.  
In een lezing met dia's 
kregen drie wethouders 
en een groot aantal 
raadsleden en andere 
belangstellenden te horen 
hoe de beide parken zijn 
ontstaan en hoe ze zijn 
geworden zoals ze nu zijn. 
Leuk was voor mij in ieder 
geval te horen dat er 
belangstelling was om de 
oude vijver van de tuin 
van de ambachtsheer 
weer in ere te herstellen. 
Met name Jack Tsang 
stak er veel tijd en energie 
in.  
    Twee weken later 
hebben we samen met 
Stichting Boombehoud 
Vlaardingen wethouder 
Anny Attema, 
ambtenaren, raadsleden 
en anderen rondgeleid 
door het Hof. Dat was 
voor sommigen leerzaam 
en heilzaam voor de 
komende besluitvorming. 
Het was prachtig weer en 
alles klopte. Mooi was dat 
het park in die tijd een 
kleine opknapbeurt kreeg 
waarbij jammer genoeg 
een aantal van de oude 
bankjes het veld ruimden. 
Van de restanten van 
deze bankjes kon best 
nog wel een bankje 
worden gereconstrueerd. 
Het geeft aan dat het 
historisch besef niet leeft 
bij veel mensen die 
betrokken zijn bij het park. 
Jammer is ook dat het 
park er inmiddels op 
sommige plekken weer 
niet uit ziet. Er is nog veel 
werk te doen. 
 

subgroep maakten wij 
plannen om de 
gemeenteraad voor te 
leggen op welke manier dit 
mooie oude park weer in 
ere hersteld kan worden. 
     We waren ook weer 
aanwezig op de 
Middendelflanddag, de 
Vredesmarkt en 
Kerstmarkt. 
In oktober hing er in 
Kerkcentrum Holy een 
mooie bomenexpositie. 
    In januari 2007 is Frans 
Assenberg, de secretaris 
van onze Stichting, 
gestopt met het werk voor 
het bestuur. Zijn vele 
andere activiteiten als 
vrijwilliger en columnist 
slokten teveel tijd op. De 
bijdrage van Frans lag 
vooral in zijn contacten 
met de pers en zijn 
historische kennis vanuit 
zijn werk, maar bovenal 
ook in zijn liefde voor de 
bomen. Vanaf de zijlijn 
zullen we elkaar zeker nog 
veel tegenkomen. Mede 
vanaf deze plaats willen 
wij Frans bedanken voor 
zijn inzet in en voor onze 

Dit is alweer de 4e 
nieuwsbrief van stichting 
Boombehoud Vlaardingen. 
De laatste verscheen in 
mei 2006, intussen is veel 
werk verricht. In 2006 
waren er ook 
gemeenteraadsverkiezing
en, een nieuw college en 
nieuwe wethouders. 
Aardig was dat de 
wethouders van dit nieuwe 
college met diverse 
belangengroeperingen een 
kennismakingsgesprek 
wilde hebben. Ook wij zijn 
uitgenodigd bij wethouder 
Annie Attema (wijkbeheer 
en groen) en wethouder 
Hans Versluijs ( 
stadsontwikkeling). Met 
beide wethouders hebben 
wij als stichting te maken 
bij nieuwe ontwikkelingen, 
nieuwbouw, etc. Behalve 
vriendelijke gesprekken 
werden er ook nuttige 
afspraken gemaakt. Wij 
konden duidelijk maken 
hoe belangrijk het is dat 
wij als stichting vroegtijdig 
worden geïnformeerd en 
zo nodig betrokken bij 
projecten waarbij bomen 

op het spel staan. Wij 
hebben nu regelmatig 
overleg met ambtenaren 
over diverse projecten, 
zoals de Korhoenlaan, 
Zeelandlaan, Broekpolder, 
Babberspolder, Buizengat 
en het Hof. Een goede 
ontwikkeling om samen op 
te komen voor onze 

bomen.  
 
 
Frans Assenberg deed 
veel onderzoek naar de 
oorsprong ven het Hof, en 
in een gezamenlijke 
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Juni, Delflanddag: Evenals het jaar 
daarvoor stonden we bij Hoeve Zuidbuurt 
met vele andere kraampjes op het erf en 
ook nu was het zonnetje ons welgezind. 
Ook hadden we weer een prijsvraag, de 
winnaars kregen een abonnement voor 
een half jaar gratis biologische appels.  
September, Vredesmarkt, was weer een 
gezellige markt, we hadden een 
schitterende kraam, met dank aan 
Jacqueline die dat steeds met veel 
creativiteit en met veel genoegen voor ons 
verzorgt.  
Oktober: Expositie “bomen om ons heen” 
in Kerkcentrum Holy, zie hiervoor het 
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December, Kerstmarkt: We hadden veel 
Kerstartikelen gemaakt, goed voor de 
verkoop. Onze pot moet nodig aangevuld. 
Helaas viel na een uur de plank van de 
kraam naar beneden, zodat alle 
eigengemaakte spullen op de grond 
kletterden. Ondanks deze tegenslag 
probeerden de mensen achter de kraam er 
nog iets van te maken en werd er met het 
restant nog doorgewerkt. De opbrengst 

De  Hofg roep  
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Wat we deden 
 



Kapaanvragen:  
Elke week wordt de gemeentelijke pagina 
gecontroleerd op aanvragen voor een 
kapvergunning. Zonodig wordt hierop 
gereageerd en soms met succes. In 
augustus 2006 werd bijvoorbeeld door 
Waterweg Wonen een kapvergunning 
aangevraagd voor enkele oude, zieke 
bomen. Na onderzoek bleken van de vijf 
bomen twee nog zeer gezond en sterk te 
zijn. Na onze reactie werd de kapvergunning 
hiervoor geweigerd. 
 
Zeelandlaan: 
Al eerder werd het plan Zeelandlaan aan ons 
voorgelegd. Er werd goed rekening 
gehouden met de bestaande bomen. In 
februari 2006 werden we geïnformeerd over 
een nieuwe wijziging. Er moesten nog meer 
aanpassingen komen en ook dit werd goed 
uitgelegd. Om bomen te sparen werden 
diverse maatregelen genomen, zoals het 
omleggen van een bocht in de weg, de 
aanpassing van een fietspad / wandelpad en 
het verplaatsen van de riolering. We zijn 
tevreden over de aanpak van dit project.  
 
Korhoenlaan: 
Hiervoor waren jaren geleden de plannen al 
gemaakt. Er komt nieuwbouw: een school, 
sportvelden en nieuwe woningen. Hiervoor 
moeten veel bomen en groen weg. Onze 
hoop was dat de mooie laanstructuur van de 
Korhoenlaan behouden kon blijven. Er staan 
veel iepen, maar door de iepziekte waren er 
aan het begin van de laan al veel van deze 
bomen gesneuveld; aan de kant van de 
nieuwbouw moesten er ook enkele weg 
vanwege de bouw. Door de onzekerheid 
over hoelang de overige iepen het zullen 
uithouden, de ‘gaten’ die tussen de 
bestaande iepen zullen vallen vanwege de 
bouw, konden we het met de gemeente eens 
zijn dat aan de oostkant alle bomen weg 
moeten. In plaats daarvan zal een rij nieuwe 
bomen geplant worden, waardoor de 
laanstructuur voor de toekomst weer 
hersteld wordt. Als resultaat van onze 
gesprekken over de nieuwbouw zijn door 
diverse aanpassingen meer bomen 
gespaard dan aanvankelijk de bedoeling 

was. Ook de bewoners van de Eksterflat 
hebben hier aan bijgedragen. 
   Belangrijk voor ons was dat de bomen 
rondom de singel zullen blijven staan. Verder 
wordt er, waar nu het toegangspad is naar 
het park, een parkeerplaats aangelegd. Veel 
bomen zijn in minder goede staat. Toch 
vonden wij het van belang dat het 
toegangspad groen zou blijven. De 
gemeente heeft met ons meegedacht en er 
komt nu een parkeerterrein met ‘open’ 
stenen (met gras) en enkele groepjes 
bomen. Een mooi compromis.  
Juist bij plannen zoals deze is het niet 
mogelijk om alle bomen te sparen, maar het 
is goed om met elkaar te zoeken naar de 
beste oplossing.  
 
Babberspolder: 
Ook een project dat al jaren loopt en waar 
wij als bomenstichting dus een beetje achter 
de feiten aan lopen. Voor de definitieve 
uitvoering van het plan werden we toch goed 
geïnformeerd.  Samen met de betreffende 
ambtenaren hebben wij een fietstocht door 
de wijk gemaakt en zijn de plannen voor 
deze wijk uiteengezet. Er moeten veel 
bomen wijken waar wij als bomenstichting 
niet echt blij van worden. De Babberspolder 
wordt in drie delen (eilanden) ingedeeld, dit 
zijn de zogenaamde buitenruimten. Bij de 
herinrichting kunnen veel bomen niet 
gehandhaafd worden. We hebben enkele 
kanttekeningen geplaatst waardoor er bij het 
speeleiland enkele zichtbepalende bomen 
behouden kunnen worden. Deze 
buitenruimte is de verantwoordelijkheid van 
de gemeente. 
   Grotere zorg hebben wij om de 
woongebieden, die heel compact van opzet 
zijn. Dit gebied valt echter onder Waterweg 
Wonen en het is ons nog niet duidelijk of we 
hierbij nog inspraak  kunnen hebben. 
Voorbeeld:  
Er komen autovrije straatjes, wat voor de 
kinderen en ouders heel plezierig is, maar 
deze zijn zo smal dat er alleen op de hoeken 
ruimte is voor een enkele boom. Het groen 
van de straatjes zal worden ingevuld met 
plantenbakken. De plannen zijn nog niet 
helemaal rond, maar naar onze inschatting 

Contacten met de gemeente 
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“Als resultaat van onze 

gesprekken over de 

nieuwbouw zijn door diverse 

aanpassingen meer bomen 

gespaard dan aanvankelijk 

de bedoeling was.”  

Rondleiding door Het Hof 

De KNNV afd. Waterweg-Noord 
organiseert in mei een cursus 
Bomen herkennen voor 
beginners. De cursus bestaat uit 
twee lesavonden op 
respectievelijk donderdag 31 mei 
en 7 juni, aanvang 20.00 uur en 

een   excursie op zondag 10 juni 
van 10.30 uur tot ca 12.30 uur. 
Kosten € 15,00 voor leden,  
€ 20,00 voor niet-leden.  
Info Frank van Alphen,  
tel 010-4267557          

 

 

 

Wist u dat één grote boom met 

een superkruin méér fijnstof 

opvangt dan 3 net aangeplante 

bomen? 

Bomencursus voor Beginners 



Elke gemeente is verplicht regelmatig een 
boomcontrole te verrichten op alle bomen in 
de stad. Het gaat daarbij om gezondheid en 
stabiliteit in verband met de veiligheid.  
De gemeente heeft de controle uitbesteed 
aan de Nationale Bomenbank.  
Bij de controle wordt o.a. gelet op conditie 
van de kroon, de stam, wortelopdruk en 
wortelvoet.  Bij het nemen van de juiste 
onderhoudsmaatregelen, waaronder het 
oplossen van beheersproblemen 
(wortelopdruk of wegverzakking), zouden 
bomen kunnen blijven staan. Eind oktober 
vorig jaar kwam de laatste eindrapportage, 
dat was wel even slikken. Er blijkt een 
achterstand in het onderhoud van de 
bomen waardoor nu toch wel erg veel 
bomen gekapt moeten worden vanwege 
een slechte conditie.  
De gemeente zal de aanbevelingen van het 
rapport grotendeels moeten volgen. Andere 
bomen moeten binnen 1 of 3 jaar opnieuw 
gecontroleerd worden.  
De controle is zowel binnen de stad als ook 
in de Broekpolder uitgevoerd. De bomen 
zullen dit voorjaar gekapt moeten worden, 
vóór de start van het broedseizoen van de 
vogels. Als u deze brief leest, heeft de kap 
wellicht al plaats gevonden. Toch leek het 
ons goed om u hierover in het kort in te 
lichten. 
   Ik weet niet hoe het u vergaat, maar bij 
het geluid van een boomzaag word ik altijd 
wat verdrietig. Het neerhalen van een boom 
gaat mij altijd erg ter harte, maar we 

kunnen het helaas niet altijd tegenhouden. 
Waar we voor moeten zorgen is dat bomen 
in de toekomst een duurzame plaats in 
onze stad krijgen. Onze slogan is niet voor 
niets: Vlaardingen was groen en moet 
groen blijven. Het bomenbestand moet als 
het even kan gehandhaafd blijven voor een 
groene, maar ook gezonde stad.. 
   De contacten met de gemeente zijn goed, 
belangrijke projecten worden met ons 
doorgesproken. Soms kunnen we daardoor 
bereiken dat wijzigingen worden 
aangebracht zodat bomen gespaard blijven. 
Daarnaast heeft de gemeente zelf al een 
strikter bomenbeleid, waardoor in de 
plannen in een vroeg stadium al rekening 
wordt gehouden met bestaande bomen.  
   Een knelpunt is Het Buizengat deel II, de 
bebouwing in het Hof. Vlaardingen heeft 
meer huizen nodig en omdat uitbreiding niet 
mogelijk is wordt binnen de stad gezocht 
naar oplossingen. Dit tegenhouden is    
voor ons geen optie, maar wat ís het zonde 
van ons stadspark. Ook hier wordt 
geknabbeld aan het groen! En helaas…… 
het lijkt er niet op dat we hier inspraak in 
kunnen hebben. Alle plannen dateren van 
voor onze oprichting en werden 
goedgekeurd door de toenmalige 
gemeenteraad. 
Toch constateren we dat de inbreng van 
onze stichting wel degelijk een plaats heeft 
gekregen in het algemene bomenbeleid en 
natuurlijk zullen we dit beleid zeer kritisch 
blijven volgen. 

Boomcontrole  
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“Eind oktober vorig jaar kwam 

de laatste eindrapportage, dat 

was wel even slikken. Er blijkt 

een achterstand in het onderhoud 

van de bomen waardoor nu toch 

wel erg veel bomen gekapt 

moeten worden vanwege een 

slechte conditie. ” 

Er zijn vele manieren om 
aandacht te schenken  aan 
de bomen om ons heen, in 
onze stad. 
De Stichting Boombehoud 
Vlaardingen legt de nadruk 
op het belang van bomen in 
onze leefomgeving, bomen 
die het stadsbeeld bepalen 
en verrijken en onmisbaar 
zijn voor een goed milieu. 
Gerard Davidse, Nelleke van 
der Luit en Gerry van der 
Heijden, leden van de 
Stichting Boombehoud 

Vlaardingen houden zich ook 
nog op andere wijze met 
bomen bezig en lieten dit in 
oktober 2006 zien op de 
expositie “Bomen om ons 
heen” in Kerkcentrum Holy.  
    Nelleke liet een serie 
prachtige foto’s zien, met 
veel aandacht voor details 
en een vaak originele 
zienswijze. Gerard en Gerry 
toonden in hun schilderwerk 
en aquarellen hun fascinatie 
voor bomen. In kleuren, die 
de wisseling van de 

seizoenen aangeven, in 
landschappen, waarin 
bomen zo  
gezichtsbepalend zijn. 
Het was een mooie, 
thematische tentoonstelling 
die geopend werd door de 
heer Frank van Alphen, 
natuur-historicus bij de 
KNNV 
( Boshoek-Schiedam )  
De belangstelling voor deze 
tentoonstelling was goed.  
 
Gerry van der Heyden 

Expositie “Bomen om ons heen”   

Prachtige boom bij de Dirk de Derdelaan 

 “Boomknoest”   (Nelleke van der Luit) “Bloesem”  (Gerry van der Heyden)  
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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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We hopen dat onze 

nieuwsbrief in een 

behoefte voorziet. Als u 

vragen, suggesties of 

opmerkingen hebt, dan 

kunt u ons altijd bellen of 

per e-mail bereiken.  

 

We kunnen ook nog wat 

hulp gebruiken. Wilt u 

meehelpen of donateur 

worden van onze 

stichting, laat het ons 

weten. Zie adres, 

telefoonnummer en e-

mailadres  

Onder verantwoordelijkheid van 
Staatsbosbeheer is in 1957 de eerst 
“boomplantdag” gehouden. In datzelfde jaar 
werd het Landelijk Comité Boomplantdag 
opgericht. Later is dit omgevormd tot 
Stichting Nationale Boomfeestdag. 
Inmiddels doen honderden gemeenten mee. 
Zelf herinner ik mij dat, toen ik in december 
1964 in Vlaardingen kwam werken, ik de 
eerste boomfeestdag van Vlaardingen 
mocht meemaken. Een fantastische start. 
Het toenmalige hoofd van de afdeling 
plantsoenen, de heer van der Weijden, vond 
dat ook Vlaardingen mee moest doen aan 
dat inmiddels nationale evenement. Hij was 
het er echter niet mee eens dat de 
boomfeestdagen in maart werden 
georganiseerd. Zijn motto was “Wat je voor 
de kerst plant moet groeien en wat je daarna 
plant, kan groeien”. De eerst plantdag werd 
gehouden in de Westwijk. De iepen langs de 
Wiarda Beckmansingel en enkele esdoorns 
langs de Jacoba van Beierenstraat staan er 
nog steeds. Vervolgens hebben we ieder 
jaar meegedaan. Ik vond het een mooie 
afsluiting van het plantseizoen. Soms waren 
het barre omstandigheden waaronder de 
kinderen moesten planten. Ik herinner mij de 
boomfeestdag van maart 1975. In de 
oeverstrook van het in aanleg zijnde 
Lickebaartbos werden door ca 1100 
kinderen uit Vlaardingen en ca 500 kinderen 
uit Maassluis in totaal 8000 bomen geplant. 
Er stond die dag een venijnige koude wind. 
Het plantterrein was op de fiets nauwelijks 
bereikbaar. Hartverwarmend was echter het 
enthousiasme van de kinderen die, nadat 
Pieter van Vollenhoven en de 
burgemeesters van Vlaardingen en 
Maassluis, resp. de heren  
Heusdens en van Dijke, de eerste bomen 
hadden geplant, met grote ijver hun 
boompjes plantten. 
    Nu las ik onlangs een artikel waarin voor 
de gemeente Amsterdam voorgesteld werd 
om met meer respect om te gaan met de 
bomen die op een boomfeestdag geplant 

zijn en deze op te nemen op een 
schaduwlijst van gedenkwaardige bomen. 
Uit de praktijk weet ik dat het niet goed 
mogelijk zal zijn om alle bomen, die op zo´n 
dag geplant worden, te handhaven of een 
bijzondere status te geven. Maar anderzijds 
zou het wel mogelijk zijn om bijvoorbeeld 
ieder jaar op zijn minst één boom die status 
te geven. Ik kom daar mede op nadat vanuit 
de Stichting Boombehoud Vlaardingen 
gepleit is voor handhaving van een Robinea 
pseudoacacia (Acacia) die door een 
gedeputeerde van de provincie Zuid Holland 
( ik meen de heer Buis ) geplant is langs de 
Baarnhoeve. Dat zal rond 1976 zijn 
geweest. Omdat een officiële afgevaardigde 
die dag in Vlaardingen luister wilde bijzetten 
hadden we op een heuveltje op het 
schoolplein de officiële boom een plek 
gegeven. Het is verheugend dat de boom, 
ondanks ingrijpende wijzigingen van de 
omgeving, is blijven staan. Aan de 
gegroefde bast is te zien dat de boom de 
jeugdleeftijd voorbij is. Om werkelijk indruk 
te maken moet hij nog minstens 30 jaar 
blijven staan. Laten we hopen dat deze 
boom een voorbeeld mag worden voor nog 
vele bomen die op boomfeestdagen geplant  
worden. 
 
Gerard 
Davidse, 
maart 2007.                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 jaar nationale boomfeestdag !  

 

Het winterbos glimlacht vandaag 

De zon is doorgebroken 

Zó mooi is’t lang niet meer geweest 

De hemel heeft voor ‘t lentefeest 

Het vuur al aangestoken 

Toon Hermans 


