
Voor de herinrichting van 
het Veerplein is de keuze 
gevallen op plan C, een 
ontwerp van Wilma Kuil. 
Voor dit ontwerp zouden 
10 volwassen platanen 
moeten verdwijnen en 
daartegen hebben wij 
geprotesteerd. 
Op grond van ons  
bezwaar heeft overleg 
plaatsgevonden tussen de  
ontwerpster, het uitvoe-
rend architectenbureau, 
de gemeente Vlaardingen 
en de bomenstichting. 
Vooraf  hebben we  
geïnventariseerd wat de 
toekomst van de  
bestaande bomen zou 
zijn. Nu ze wat ouder 
worden kan worden  
geconstateerd dat de  
platanen te dicht op elkaar 
geplant zijn en daardoor  
geen kans hebben om 
breeduit te groeien.  
Volgens de heer Davidse, 
adviseur van de Stichting, 
verdient het aanbeveling 
om aan weerszijden  
3 platanen te verwijderen. 
Wanneer dan de overige 
bomen optimale grondver-
betering en bescherming 
krijgen, hebben die de 
kans om echt oud te wor-
den.  
Met de landelijke  
bomenstichting is contact 
geweest over dit voorstel  
Ook onze achterban is om 
hun mening gevraagd.  
Uiteindelijk hebben wij 
besloten het voorstel van 
de heer Davidse over te 
nemen.  
6 van de 14 platanen 
zullen worden gekapt, de 
overige 8 platanen kunnen 
zich verheugen op een 
lang en gezond leven.  
Na ampel beraad hebben 
ook de andere betrokken 
partijen ingestemd met dit  
voorstel.   

Het verzoek zal hoogst 
waarschijnlijk worden ge-
honoreerd. Bij de boerderij 
het Zonnehoekje 
(onderaan de dijk) zijn veel 
bomen gekapt in hun 
boomgaard vanwege de 
werkzaamheden. 

Ondanks de noodzaak 
doen deze zaken ook pijn. 

 

Verder vindt u een infor-
matief stukje over het  

belang ‘groen in de stad’. 
Het is leuk om te lezen en 
het bevestigt het werk wat 
we doen. Graag ook aan-
dacht voor de financiën, 
zonder uw financiële bij-
drage kunnen wij dit niet 
doen. Wij hopen op uw 
blijvende steun. 

Graag horen wij ook wan-
neer u vragen hebt of  

wanneer u denkt ons  

informatie of advies te 
kunnen geven. 

 

Nelleke van der Luit 

Voor u ligt weer een nieu-
we Nieuwsbrief waarin we 
u willen vertellen wat 
Stichting Boombehoud het 
afgelopen jaar heeft ge-
daan. Dit vindt u onder het 
kopje ‘activiteiten’. 

Het was een druk jaar 
doordat wij in verschillen-
de projecten van de ge-
meente (klankbordgroep 
Westwijk, het Hof, etc) 
meedraaien om dicht bij 
de besluitvorming te zitten. 
Soms is dit ook erg span-
nend, bijvoorbeeld door 
ons standpunt over het 
Veerplein. 

 

In de besprekingen met de 
gemeente leren wij dat bij 
veel projecten bomen ge-
kapt moeten worden. Maar 
soms is het goed om nog 
wat extra aandacht te vra-
gen voor de bomen, waar-
door een enkele boom 
toch nog gespaard kan 
worden. 

Jammer vinden we het 
bijvoorbeeld dat de bomen 
langs de Trekkade richting 
Schipluiden weg moesten 
in verband met vernieu-
wing van de dijk. Noodza-
kelijk voor de veiligheid. 

Wel hebben we er voor 
gepleit om onder aan de 
dijk nieuwe bomen terug te 

plaatsen. De ambtenaar 
groen heeft dit meegeno-
men in de onderhandelin-
gen met het Waterschap. 

N i e u w s b r i e f  

Van  de  voo rz 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  

Veerp le in  

J u n i  2 0 0 9  

Laat zien dat u onze stichting steunt! 

De aquarellen en foto’s zijn gemaakt door Gerard Davidse, 
Gerry van der Heijden en Nelleke van der Luit. 

De kalender kost € 10,95, voor donateurs € 9,95. 

Hij is te bestellen via e-mail: ed.nelleke@zonnet.nl  

of per giro:  

gironummer 4611732 ten name van Stichting Boombehoud 
Vlaardingen, onder vermelding van “kalender”gevolgd door 
uw naam en adres. De kalender wordt gratis thuisbezorgd. 

Bestellen kan ook telefonisch: 010-4349551 

 

Verjaardagskalender Stichting Boombehoud 



Op 14 maart 2009 vond in het Aanloophuis 
de Groene Luiken een informatiebijeenkomst 
plaats met als belangrijkste thema:  

de renovatie van Het Hof. 

Gasten waren: de heer Harm v.d Valk,  

(Projectleider) en Joop van Dorp, die  

namens Stichting Boombehoud deelneemt 
aan het Parkpannel. 

Harm v.d. Valk is plantkundige van de ge-
meente Rotterdam. De gemeente Vlaardin-
gen heeft zijn hulp ingeroepen bij de herin-
richting van het Oranjepark en ’t Hof.  

De heer Van der Valk is blij met de grote 
betrokkenheid van de Vlaardingers bij ’t Hof.  
Bij de herinrichting is allereerst een inventari-
satie van de flora en fauna gemaakt, de wa-
terhuishouding gemeten en een boomtech-
nisch onderzoek uitgevoerd. Landschapsar-
chitect Michael van Gessel heeft een ont-
werp gemaakt waarbij een evenwicht ont-
staat tussen open/dicht en groen/water.  

Ook moet rekening gehouden worden met 
het evenemententerrein. Er is een nulmeting 
gehouden zodat de gevolgen voor  de hui-
zen van het Buizengat en de Hoflaan geïn-
ventariseerd kunnen worden.  

Er zijn nog gesprekken gaande om de van 
Linden van de Heuvelweg bij het project te 
betrekken zodat er een doorgaande lijn zit in 
het park en de toegangswegen.  

Opgemerkt wordt dat de cultuurhistorische 
waarde door het project te weinig versterkt 
wordt. Er wordt weinig aan het park veran-
derd. De grenzen van het park zouden    

natuurlijker moeten verlopen.  

In een discussie met de heer Van der Valk 
ging deze nog op een aantal vragen in. 

 

• De kaart over de kwaliteit van de bomen 
liet zien dat gesteld kan worden dat de 
bomen over het algemeen gezond zijn.  

• Er is in het budget rekening gehouden 
met het beheer van het park. Een opge-
knapt park moet ook onderhouden wor-
den anders is de investering niet zinvol. 

• De speeltuin blijft bestaan, wel wordt 
gekeken naar de inrichting ervan. 

• In 1650 stond er in het park een met hek-
ken omlijnd vierkanten moestuin. Dit zou 
weer terug komen maar is niet in het pro-
ject terug te vinden.  

 

Het Parkpanel heeft afgesproken om na het 
definitieve ontwerp en de bestektekening 
elkaar te blijven ontmoeten om vinger aan de 
pols te houden. 

 

Vervolgens werd door Nelleke van der Luit  
de gang van zaken rond het Veerplein toe-
gelicht. (Zie voorpagina) 

Na nog een kopje koffie werd de informatie-
bijeenkomst gesloten. Het was een zinvolle 
en leerzame bijeenkomst.   

 

Eliza van der Luit 

Informatiebijeenkomst Stichting Boombehoud Vlaardingen 
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Opgemerkt wordt dat de 

cultuurhistorische waarde 

door het project te weinig 

versterkt wordt. Er wordt 

weinig aan het park 

veranderd. De grenzen 

van het park zouden    

natuurlijker moeten 

verlopen. 

Berken in Hof/Oranjepark 

Deze iepenbladeren maken 
overdag zuurstof en suikers. 
Alle planten met bladgroen 
doen dit. Eén monumentale 
boom voorziet ruwweg  

zeven mensen van zuurstof. 

Stichting Boombehoud Vlaar-
dingen onderhoudt nauwe 
contacten met de Landelijke 
Bomenstichting. 

De Landelijke Bomenstich-
ting zet zich in voor het  

behoud van bomen in de 
stad en op het platteland. 

Nog te vaak worden bomen 
behandeld als verwisselbare 
decorstukken. Bomen in de 
stad, aangeplant na 1970, 
halen een leeftijd van 40 jaar 
zelden meer. Dat moet beter 
kunnen: zorgvuldiger en 
duurzamer. Dat geldt niet 
alleen voor de stad, maar 
ook voor het platteland. 

 

De Bomenstichting werkt 
hieraan door het geven van 
voorlichting en advies, door 

misstanden aan te kaarten 
en door druk uit te oefenen 
op de verantwoordelijke par-
tijen. De Bomenstichting richt 
zich hierbij op vier speerpun-
ten, te weten: 

• bomen bewonderen 

• monumentale bomen be-
schermen 

• duurzaam boombeheer 
stimuleren 

• juridische bescherming van 
bomen verbeteren. 

Kijk op: 
www.bomenstichting.nl 

Een zuurstoffabriek in  

werking. 

Welke bomenstichting? 



Op 4 september vond in één van de raads-
commissie vergaderingen een presentatie 
plaats over de werkwijze van het bestaande 
groen en hoe dit in te passen bij bouwplan-
nen. Twee van onze mensen woonden  

deze openbare vergadering bij. 

 

Wij werden benaderd door de werkgroep 
“De Laatste Ronde” die op 13 september 
een afscheidsdag organiseerde voor het 
park Vijfsluizen om een bomen rondwande-
ling te organiseren. 

Frank van Alphen van het KNNV heeft  

samen met ons deze rondwandeling geleid. 

 

Onze Stichting probeert zo veel mogelijk 
haar werk een ‘gezicht’ te geven en naar 
buiten te treden om de Vlaardingse bevol-
king zo op de hoogte te brengen van ons 
werk. 

Zo stonden de dan ook weer in september 
op de Vredesmarkt in De Loper met een 
kraam. In december deden we mee aan de 
Kerstmarkt. 

 

Verder bezochten we de infoavond over het 
Hof in de Harmonie en hebben ons opgege-
ven om in het Parkpannel plaats te nemen. 
Joop van Dorp, deskundige wat betreft het 
Hof, heeft dit namens ons gedaan. 

 

In december 2008 ging er in de Westwijk 
een klankbordgroep van start om mee te 
denken over de toekomst van de wijk. Gro-
te delen van de wijk zullen worden opge-
knapt, opnieuw ingericht, nieuwbouw 
plaatsvinden, etc. In het belang van de bo-
men en het groen in de openbare ruimte 
hebben wij in deze groep deelgenomen. 

 

 

In de afgelopen winter startte de gemeente 
een werkgroep voor de promotie van Vlaar-
dingen Groene Stad. Ook hierbij werden wij 
gevraagd mee te denken. 

 

Daarnaast hebben wij regelmatig overleg 
met de ambtenaren groen van de gemeen-
te. 

Hierbij worden alle projecten besproken 
waarbij bomen betrokken zijn. Dit kan zijn 
door nieuwbouw, nieuwe bestrating of riole-
ring, ophoging, etc. We volgen dit kritisch 
en daar waar dit mogelijk is vragen wij om 
bomen te sparen.  Het nieuwe bomenbeleid 
moet er echter voor gaan zorgen dat er een 
goede inventarisatie van bomen vooraf 
plaats vindt. 

Als u hoort of leest dat er bomen in uw om-
geving weg moeten kunt u ons altijd bellen. 
Soms kunnen wij dan samen met u nog bij 
de gemeente vragen een aanvraag voor 
kap opnieuw te beoordelen, of te weigeren. 

 

Nelleke van der Luit 

Aktiviteiten Stichting Boombehoud 2008/2009 
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In december deden we mee aan 

de Kerstmarkt. 

Men kan allergisch zijn voor 
één of meerdere soorten 
pollen. Dat betekent dat de 
klachten optreden op het 
moment dat die planten bloei-
en waarvoor men allergisch 
is. Bij bomen gaat het om 
soorten waarvan het stuif-
meel door de wind verspreid 
wordt. De berk is onder de 
bomen de meest beruchte 
veroorzaker van allergie-
klachten, op de voet gevolgd 
door de els en de hazelaar. 
De sterkste reactie wordt 
overigens veroorzaakt door 
grassen, die straks in de zo-
merperiode in bloei staan.  

 

Boom weg = klachten weg?  

Last hebben van allergie is 
heel irritant en soms nog heel 
veel meer dan dat. Staat er 
een bloeiende berk voor het 
huis, dan is het begrijpelijk 
dat de patiënt die boom weg 
wil hebben. Bij veel gemeen-
ten komen daarom verzoe-
ken binnen om de berk of 
een andere boom bij een 
allergiepatiënt te kappen. 
Maar kan de kap van die 
boom de klachten verminde-
ren? Zeer waarschijnlijk niet! 
Pollen zijn namelijk microsco-
pisch klein en heel erg licht 
en kunnen over vele kilome-
ters verspreid worden.  

Met andere woorden: de hele 
lucht zit er vol mee. De kap 
van die ene boom zal dus 
weinig soelaas bieden.  

Bovendien is men dan de 
boom kwijt die zoveel nuttige 
functies voor ons vervult. 
Onderzoek heeft aangetoond 
dat mensen in een groene 
omgeving minder last hebben 
van stress, gezonder zijn en 
sneller herstellen van een 
ziekte of een operatie. En in 
de zomer kan die boom 70% 
van het stof uit de lucht filte-
ren.  

Bron: Landelijke Bomenstich-
ting 

   Joop van Dorp  in het Hof 

Pollen, veroorzakers van allergie 

Onze Stichting probeert zo veel  

mogelijk haar werk een ‘gezicht’  te  

geven en naar buiten te treden om de 

Vlaardingse bevolking zo op de  

hoogte te brengen van ons werk. 

Bomeninspectie in het Hof 



 

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! 

• Gezondheid:  

Goede groenvoorzieningen bevorderen de 
gezondheid: Een gedurfde uitspraak?  
Wetenschappers tonen het aan: contact met 
groen vermindert stress (en dus kosten van 
burn-out en arbeidsongeschiktheid), het be-
vordert het herstel van patiënten (minder 
kosten voor ligdagen en medicatie), hoe 
meer groen, des te minder gezondheids-
klachten. Groen in de directe leefomgeving 
bevordert gezonder leven (meer beweging) 
en het verbetert het concentratievermogen. 
Het economisch belang is overduidelijk 
 

• Bomen voor bejaarden: 

Nu het project Bomen voor Koeien, dat  
bomen plantte in weilanden, na zeven jaar 
succesvol wordt afgesloten, bedacht Arno 
Vlooswijk de bejaardenvariant: bomen voor 
bejaarden. Oude mensen hebben immers 
vreselijk veel last van een hittegolf. Daarom 
pleit Vlooswijk voor het planten van bomen 
rond bejaardentehuizen. 
 

• Wonen: 

Wonen in een goed ingerichte wijk met mooi 
en functioneel groen is het recht van iedere 
burger. Het geeft woonsfeer, leef- en woon-
genot, het daagt uit tot “buiten zijn”.  
Het betekent waardevermeerdering van de 
woning (en hogere opbrengst voor de over-
heid). Groen levert op in zowel maatschap-
pelijke als economische zin. Het betrekken 
van de burgers bij “hun” groen betekent een 
groter saamhorigheidsgevoel. Het creëert 
een groter draagvlak. Een vriendelijke, groe-
ne omgeving leidt ook tot minder agressivi-
teit. 
Investeren in groen betekent juiste keuzes 
maken en kiezen voor kwaliteit. Het juiste 
gebruik van beplanting draagt bij tot energie-
besparing, warmtereductie en (sterke) ver-
mindering van geluidsoverlast. De juiste 
boom op de juiste plaats is dan ook geen 
loze kreet, het is de basis voor de kwaliteit 
van de groenvoorziening die past in de 
woonomgeving. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Het Klimaat: 

Het klimaat verandert. Dit zal mogelijk leiden 
tot meer extreme weersomstandigheden. 
Hevige neerslag, langdurige droogteperioden 
en hittegolven zullen frequenter en in meer 
extreme mate voorkomen. Deze gevolgen 
van de klimaatverandering hebben hun weer-
slag op ons dagelijks leven. Eén van de 
meest voor de hand liggende veranderingen 
die tot problemen leidt, maar tot nu toe rela-
tief onderbelicht bleef, is warmte. Extreme 
warmte (hitte) kan onder andere leiden tot 
een toename van gezondheidsproblemen 
zoals uitdroging, vermoeidheid, concentratie- 
en ademhalingsproblemen, slaapproblemen 
en allergieën. 
 
En verder: 
-  In steden kan de temperatuur ‘s nachts tot 
10°C hoger zijn dan in de omliggende gebie-
den. Woningen en kantoren zijn gebouwd 
met veel aandacht voor isolatie om het ener-
giegebruik in de winter te beperken. De milde 
winters van de afgelopen jaren hebben al tot 
een verschuiving geleid in het energiegebruik 
van de winter naar de zomer door de toena-
me van allerlei apparatuur voor koeling.  
Uit onderzoek blijkt dat groen in staat is om 
in stedelijke gebieden de temperatuurstijging 
te beperken. Groene steden in Europa zoals 
Berlijn staan daarom bekend om hun aange-
name stads- en vestigingsklimaat. 
enkele actuele punten: 
-  Groen in relatie tot luchtkwaliteit: 
In de eerste papieren nieuwsbrief van ‘De 
Groene Stad’ 2009 staat groen in relatie tot 
luchtkwaliteit centraal. Uit een gesprek met 
groenexperts blijkt dat zo ongeveer alle toe-
voegingen van groen in de stedelijke omge-
ving bijdragen aan een verbetering van de 
luchtkwaliteit. 
-  Nieuwe site over boomverzorging  
De website Groenweb Boomverzorging is 
onlangs in de lucht gegaan. De site biedt 
naast actuele informatie de mogelijkheid om 
kennis over het vakgebied te delen 
-  Klimplanten planten langs regenpijp in niet 
groene straten 
Straten met weinig in groen in Deventer wor-
den de komende dagen groener gemaakt 
door klimplanten te planten langs regen-
pijpen 
-  Rotterdam breidt subsidie groene daken uit 
De Rotterdamse waterschappen doen mee 
aan de subsidieregeling groene daken. Wie 
een groen dak aanlegt, krijgt hier voor dit jaar 
met terugwerkende kracht €30 per m² voor. 
       
Bron:  De Groene Stad. 

Wist u dat? 


