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Vlaardingen
groenste stad?

Va n d e v o o r z i t t e r
In deze Nieuwsbrief een
selectie van de projecten
waar we afgelopen jaar bij
betrokken zijn geweest.
We zaten o.a. in het panel
van het Hof/ Oranjepark,
Schiedamseweg,
Park ‟t Nieuwelant,
begraafplaats Emaus, etc.
In deze brief een kijkje
achter de schermen.
Maar daarnaast zijn we bij
veel andere kleinere
( bomen) zaken betrokken.
Regelmatig hebben we
overleg met de
ambtenaren van de gemeente. Ook worden we
wel gebeld door mensen
die zich zorgen maken
over kapaanvragen voor
bomen in hun straat of
directe omgeving waar ze
niet mee eens zijn. Het is
prettig dat mensen ons
kunnen vinden en wij
proberen dit dan ook direct
te bespreken bij de gemeente. We houden ook
zelf alle kapaanvragen bij
en stellen zo nodig vragen.
Moeilijk vind ik dat de
burger wel ziet of leest
over het aantal bomen dat
gekapt moet worden,

maar niet wat daaraan
vooraf ging.
Plannen worden eerst
besproken en vaak komt
het voor dat in overleg met
de gemeente er meer
bomen blijven staan, dan

aanvankelijk in het plan
stond.
Het eindresultaat leest u
dan in de krant, maar
zonder onze inbreng
zouden er dus meer
sneuvelen.
Het is helaas vaak noodzakelijk door ophoging,
riolering, herinrichting, etc.
Maar altijd vragen wij of er
een oplossing is om één of

enkele bomen te sparen,
zeker als het om gezonde
bomen gaat. Soms kan dit
gehonoreerd worden.
In het algemeen kan
gesteld worden dat onze
stichting een goede
samenwerking met de
gemeente heeft en
daardoor ook het nodige
kan bereiken. En zoals elk
jaar vragen wij weer aandacht voor de financiën,
zonder uw financiële
Bijdrage kunnen wij dit niet
doen. Wij hopen op uw
blijvende steun.
Bel of mail ons gerust
wanneer u vragen hebt of
wanneer u denkt ons informatie of advies te kunnen
geven. Tevens is het voor
ons makkelijk om meer
e-mailadressen van onze
donateurs te hebben.
Wij kunnen u dan voor een
bepaalde actie sneller
bereiken. Graag even
doorgeven op ons e-mail
adres:
ed.nelleke@zonnet.nl
Nelleke van der Luit

Bomenwandelingen
Op een “groene inspiratie avond” van de gemeente hebben wij
de suggestie gedaan in Vlaardingen enkele mooie bomenwandelingen uit te zetten. Onze suggestie is door de gemeente
overgenomen. In samenwerking met de de gemeente en de
VVV hebben we 4 mooie wandelingen beschreven.
Deze worden gebundeld in een boekje, te verkrijgen bij de VVV
voor € 3,50 en via ons. Het is beslist de moeite waard.
De wandelingen variëren van 6 tot 10 km. U kijkt met andere
ogen naar het „groen‟ van Vlaardingen. Het is de bedoeling het
boekje in september/oktober officieel te presenteren.

Het is maar hoe je het
bekijkt. Vlaardingen heeft
in 2009 meegedaan aan
de competitie “Entente
Florale”, opgezet om de
aandacht voor groen en
leefmilieu in de stad een
extra impuls te geven.
Het belangrijkste is daarbij: hoe ga je er mee om?
Tot onze verbazing werd
onze stichting gevraagd
mee te helpen bij de
voorbereidingen, Wij hebben die uitnodiging graag
aanvaard en met plezier
meegewerkt.
Zo tussen de directe
medewerkers hebben we
gemerkt dat daar met veel
hart voor het groen wordt
gewerkt, ondanks de
bedreigingen van een
stedelijke en industriële
omgeving. Vanuit onze
gesprekken met de
gemeente over de kapvergunningen kennen we
die bedreigingen maar al
te goed, waarbij onze
inzet is om steeds dat
extra duwtje te geven om
nog meer bomen te
sparen. De uitnodiging
voor de Entante geeft aan
dat we niet als
tegenstander worden
beschouwd en dat onze
inspanningen worden
gewaardeerd.
Uiteindelijk heeft dat naar
onze overtuiging ook meegewogen in de beoordeling van de jury.
Tegenover de jury mocht
Nelleke iets over onze
stichting vertellen. Daarbij
gaf ze ook onze kritiek op
onderdelen van het beleid.
Van een van de juryleden
kreeg ze na afloop de
raad: Hou ze scherp!
Dat is precies wat we
zullen doen. Ondanks de
kritiek verdient
Vlaardingen lof voor het
behalen van de titel:
Groene stad van het jaar.
Maar wie in de groenste
stad wil wonen moet naar
Apeldoorn verhuizen.
Ed Boender
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De Stichting denkt mee
Een kijkje in de keuken hoe belangrijke plannen soms minutieus worden
doorgenomen met bewoners en onze stichting.
Het Hof / Oranjepark

‘t Hof… zoals het was.
Renovatie doet pijn

EEN BOOM
Een boom als ik
zit boordevol verhalen.
Ik zie en hoor hier veel:
genoeg voor een roman.
Zelf sta ik als in een domme soaproman
te stralen
Rond een voorbarig
“herbestemmingsplan”.
Funest voor mij, mijn „Umwelt‟ en
mijn „home‟.
De stad wil voorwaarts,
maar wat komt ervan?
Dankzij een quasimodieuze stroom,
wijkt straks iets wonderschoons
voor het banale.
Zoals dat al te vaak gaat………
met een boom.
Ko de Laat

Er is onderzoek gedaan naar de kwaliteit van
de bomen en wat de werkzaamheden in het
De renovatie van het park is voorbereid door gebied betekent voor de toekomst van de
een parkpanel, samen met de landschapsbestaande bomen. Het kwaliteitsonderzoek
architect Michael van Gessel. In het Hof
werd gedaan door een extern bureau.
worden oude elementen meegenomen om
In het eerste gedeelte vanaf het Verploegh
zo het historische karakter weer gestalte te Chassé plein tot aan de Boslaan stonden
geven. Namens de bomenstichting zat voor
nog verschillende bomen van redelijk tot
ons Joop van Dorp in het panel.
goede kwaliteit.
Vanwege achterstallig onderhoud, meer
Wij hebben het voorstel gedaan om deze
waterpartijen en nieuwe paden moeten er
bomen te laten staan en verder met nieuwe
heel wat bomen weg. Er is in het panel
flinke bomen aan te vullen. Wij hebben
herhaaldelijk gewezen op het belang van de gepleit voor een bredere groenstrook voor
bomen en er werd zorgvuldig gekeken waar de bomen. Uiteindelijk werd toch gekozen
er bomen gespaard konden worden.
om alle bomen te kappen, zie het verslag in
Uitgangspunt was dat er niet onnodig bomen deze nieuwsbrief van Wim Kalmijn.
gekapt zouden worden. Iedereen was vol
vertrouwen.
Frank Zijlmans, hoofd openbare werken,
Toen uiteindelijk de tekening aangaf hoe het beloofde dat de nieuwe bomen een grootte
plan er uit ging zien bleken er toch meer
mochten krijgen van 30-35 of 35–40 cm
bomen te verdwijnen dan het panel voor
omtrek. De gemeente is dus bereid er grote
ogen had. In totaal was er een aanvraag om bomen voor terug te plaatsen. Dit is wat we
ruim 400 bomen te kappen.
samen met de bewoners konden bereiken.
Naast de noodzakelijk te kappen bomen
Park ‟t Nieuwelant
moesten er ook bomen weg vanwege de
zichtlijnen en de ruimtelijke beleving.
We konden ons hierin lang niet altijd vinden. Wordt opgeknapt en krijgt een nieuwe
De gemeente had voor de duidelijkheid ook inrichting. Opdracht hiervoor is gegeven
alle bomen gestipt die weg moesten, wat het aan Architectenbureau Nieuwlant in
geheel erg duidelijk maakten.
Wageningen. De start van de herinrichting
Wij hebben er verschillende keren rond
moet al in 2010 plaatsvinden. De bomen zijn
gelopen, opgeschreven welke bomen er
geïnventariseerd naar kwaliteit door de
naar ons inziens gehandhaafd zouden
Bomenwacht Nederland.
moeten worden en een verlanglijstje van
Dit is een onafhankelijk adviesbureau dat
12 punten opgesteld.
uiteen-lopende boomtechnische projecten
Er is een extra rondgang geweest met de
uitvoert en praktisch advies levert op basis
landschapsarchitect waarbij we ook weer
van vakkundig onderzoek.
onze wensen naar voren brachten.
Er is een voorlopig ontwerp met wensen en
Vervolgens hadden we enkele gesprekken
suggesties van het college.
met de gemeente. Dit resulteerde er in dat
Het park wordt in tweeën gedeeld: in het
aan een groot deel van onze bezwaren
noordelijk deel komen sport-accommodaties,
tegemoet werd gekomen.
het zuidelijk deel is voor groen en
Concreet betekent dit dat er 40 bomen
recreatie. Tussen de twee delen komt een
minder gekapt gaan worden. Het aantal
pakeerterrein met toiletgebouw.
bomen dat gekapt moet worden blijft heel
Er is met omwonenden uit de wijk geïnventafors, maar we hebben toch een winst van
riseerd hoe het park verder gebruikt moet
10% en dat lijkt ons toch mooi.
worden en hoe het er uit moet gaan zien.
De wens is dat aan de oostzijde een flinke
Schiedamseweg:
groen bufferstrook blijft of opnieuw wordt
( nieuwe riolering)
ingericht.
Er is nauw overleg geweest tussen de
bewoners van de Schiedamseweg, de
gemeente en onze stichting.
Er moet een nieuwe riolering komen, tevens
een nieuw inrichtingsplan voor de straat
conform de eisen van deze tijd. Zoals altijd
staan dan de bomen ter discussie.

Nelleke van der Luit
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Eerherstel voor de Emaus-begraafplaats
In Ambacht, vlak bij de
molen, ligt het Graf.
Wanneer een echte Vlaardinger de begraafplaats aan
het Emaus bedoelt, dan zegt
hij “het Graf”. De begraafplaats bestaat al vanaf 1829
en dat is goed te zien en te
beleven in het eerste
gedeelte, direct nadat men
de ingang is binnen gegaan.
Het was toen een veel
kleinere begraafplaats,
bedoeld als vervangende
plaats voor het begraven in
en rond de kerk op de Markt.
In de loop der jaren werd
telkens een stuk grond
geschikt gemaakt als uitbreiding van de begraafplaats. Daardoor is mooi te

zien hoe die begraafplaats
heeft gefunctioneerd.
Enkele jaren geleden besloot
het gemeentebestuur
de gebouwen bij de ingang
van de begraafplaats aan het
Emaus te laten restaureren.
Dat is inmiddels gereed, een
fraaie kleine aula is beschikbaar voor bijeenkomsten, die
voorafgaan aan een begrafenis op het Emaus. Want nog
steeds wordt er daar
begraven. Aansluitend aan
de restauratie van de gebouwen worden nu plannen
gemaakt om ook de begraafplaats zelf op te knappen.
Wie er wel eens rondloopt,
weet dat het hard nodig is dat
er wat gaat gebeuren.

Duidelijk is ook dat de
begraafplaats een grote
historische waarde heeft.
Er zijn niet zo veel oude
dodenakkers, waar vanaf het
eerste begraven tot nu toe
een verhaal te lezen is op de
grafmonumenten. Die monumenten vragen ook om een
stevige opknapbeurt. Maar in
eerste instantie wordt het
groen onder handen
genomen. De Gemeente
heeft opdracht gegeven aan
Plancompagnonslandschapsarchitecten (Bert
Voeten en Marielle Horsten)
om samen met een klankbordgroep en medewerkers
van Gemeente Vlaardingen
een schetsontwerp te maken.

Nelleke helpt bomen planten
Het winnen van de competitie
“Groene stad van het jaar” werd
onder meer luister bijgezet door het
planten van 4 bomen.
In het Marnixplantsoen kwam een
Zakdoekjesboom.
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Herinrichting Schiedamseweg
De voornaamste aanleiding voor de
herinrichting van het Oostelijke gedeelte
van de Schiedamseweg bleek uiteindelijk
wel de noodzaak om de riolering te vervangen. Bij de discussies daarover tussen de
bewoners en de gemeente in de zomer van
2009 kwamen ook tal van andere aspecten aan de orde. Meer dan eens ging het
daarbij om tegenstrijdige belangen.
Dat gold ook voor de bomen. De bewoners
waren er in hoge mate op gesteld het
karakter van de weg zoveel mogelijk te
behouden en dat gold ook het bomenbestand. Bovendien hebben de meeste
bomen een behoorlijke staat van dienst en
daar ontdoe je je niet zomaar van.
Een boom is tenslotte toch iets anders dan
een lantaarnpaal. Anderzijds kon iedereen
zo wel zien dat niet elke boom in blakende
gezondheid verkeerde. Dat liep behoorlijk
uiteen en zeker niet elke boom was te
redden. Een groot probleem was de
onzekerheid hoe de bomen zouden
reageren op de nieuwe grondwaterstand na
de vervanging van de riolering, maar ook
hoe ze de werkzaamheden zelf zouden
doorstaan. Hoe goed en hoe slecht waren
de bomen nu echt ? Een gefundeerd
oordeel daarover kon eigenlijk niemand van
de bewoners geven. Zeker ik niet, hoewel
bij het overleg de bomen in mijn
"portefeuille" zaten.
De Stichting Boombehoud Vlaardingen
beschikte gelukkig wel over die deskundigheid en heeft ons daarbij naar vermogen ondersteund, waarvoor nogmaals
onze dank.

De gemeente zag weinig in een
reddingsplan en was sterk geporteerd voor
een algehele vervanging. Op lange termijn
zou dat het fraaiste resultaat geven.
De herinrichting bood haar een unieke kans
om orde op zaken te stellen en bij de gelegenheid bovendien een eind te maken
aan de diversiteit. De meeste bewoners
zagen de noodzaak van dat laatste in het
geheel niet in; immers ook het huizenbestand was allesbehalve uniform en dat
vindt niemand bezwaarlijk. Bovendien zou
het wellicht heel wat jaren duren voordat
nieuwe boompjes uitgegroeid waren tot
min of meer volwaardige vervangers.
In het begin had ik het over tegenstrijdige
belangen. Dat gold niet alleen tussen
gemeente en bewoners, maar ook tussen
de bomen en andere aspecten. Een voorbeeld van dat laatste waren de parkeermogelijkheden. Op een gegeven moment
belandden we in een afweging van die
belangen en dat maakte het er voor de
bomen niet gemakkelijker op. Het wordt
dan een kwestie van geven en nemen.
Daar zijn we met elkaar al met al toch goed
uitgekomen. Die uitkomst omvatte uiteindelijk wel een vervanging op grote schaal,
maar we hopen dat het toegezegde overleg
van de gemeente met de Stichting Boombehoud over de boomkeuze ons een
bomenbestand zal geven waarmee we als
huidige bewoners toch gelukkig zullen zijn,
en hopelijk niet alleen de volgende
generatie.
Wim Kalmijn

“We hopen dat het toegezegde
overleg van de gemeente met de
Stichting Boombehoud over de
boomkeuze ons een bomenbestand
zal geven waarmee we als huidige
bewoners toch gelukkig zullen zijn,
en hopelijk niet alleen de
volgende generatie.”

De platanen op het Liesveld kregen
een VIP-behandeling

VLAARDINGEN MOET GROEN BLIJVEN
Niet blij met nieuw record boomverplaatsing
In Bomennieuws Lente 2010 van de
landelijke bomenstichting stond een trotse
mededeling: Nieuw record boomverplaatsing.
In de Jan van Arkeistraat in Deventer is op
16 december van het vorig jaar een monumentale eik van 125 jaar oud verplaatst.
De boom is 22 meter hoog, heeft een
stamomtrek van 3,30 meter en woog met
kluit 360 ton. Een reactie van onze adviseur
Gerard Davidse.

Niet vermeld wordt of men zich ingespannen
heeft om de boom te handhaven op de oorspronkelijke plek. Dat een bouwer graag een
relatief klein bedrag over heeft om ongehinderd te kunnen bouwen kan ik vanuit zijn
standpunt begrijpen. Maar de gemeente
moet daar niet gauw aan toegeven.
Erg veel moeite heb ik met tuin- en
landschapsarchitecten die bij het ontwerpen
van een renovatieplan van een park zover
gaan dat gezonde bomen van meer dan
Waar ligt de grens van de mogelijkheden om 40 jaar moeten wijken om bijvoorbeeld een
bomen te verplanten ? Het is knap dat de
vijverpartij te wijzigen of zichtlijnen aan te
voortschrijdende technieken ons in staat
brengen. Als bomen dan in de weg staan
stellen om steeds nieuwe records te
wordt er één oude boom een tiental meters
vestigen. Wat dat aangaat bewonder ik het
verplaatst en ook dat wordt dan aangegrepen
werk van de Nationale Bomenbank.
voor een feestelijke start van de renovatie en
Er is een tijd geweest dat ook ik eraan mee- een soort vrijbrief om daarna bomen te
gewerkt heb om oudere bomen die in de weg kappen en naar hartenlust het bedachte plan
stonden naar elders te verplaatsen. Ik heb
uit te voeren.
het dan over bomen die misschien zo‟n 20
Wat heeft dit nu te maken met het nieuwe
jaar oud waren, dus eigenlijk nog in het
record dat behaald is met de boom in de Jan
jeugdstadium. Mede omdat in de jaren na de van Arkelstraat in Deventer ? De boom
oorlog er op de kwekerijen nog weinig bomen moest wijken voor nieuwbouw. Was er dan
van enige omvang te koop waren leek dat
echt geen nieuwbouw te bedenken waarbij
een goede zaak en het gaf bovendien een
de boom, als machtige herinnering aan het
welkome publiciteit voor boomaanplant en
verleden, kon blijven staan ? Is dat een
boombehoud. Geleidelijk ben ik echter van
gebrek aan respect voor volwassen bomen
mening veranderd. Ik heb het idee dat thans en/ of een te beperkte creativiteit van de
te gemakkelijk voorbij wordt gegaan aan de
ontwerper ?
mogelijkheid om een bestaande boom als
Mede door de technische mogelijkheden
vast gegeven in de planontwikkeling op te
wordt naar mijn mening te weinig rekening
nemen. Al vele malen lees ik dat in verband
gehouden met het handhaven van volwassen
met nieuwbouw, wegenaanleg of zelfs
bomen en bedenk:…. dat voor het verplanten
omlegging van een voetpad of vijverpartij,
van oude bomen heel veel jonge gezonde
oude bomen moeten wijken. Als doekje voor bomen geplant kunnen worden. Laten de
het bloeden wordt dan vermeld dat een
ontwerpers zich daar meer voor inzetten.
enkele oude boom zal worden verplant.
Dat is dan tevens een mooie gelegenheid als Handhaven van oude en planten van
start van de uitvoering.
jonge bomen !!!!!
De projectontwikkelaar of aannemer betaalt
het verplanten en krijgt een compliment voor Gerard Davidse.
het genereuze aanbod.
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In deze klankbordgroep
vertegenwoordigde ik onze
stichting Boombehoud.
In goede samenwerking is er
in februari 2010 een
ontwerp gereed gekomen.
In dit plan is zorgvuldig
omgegaan met het bomenbestand. De mooie lanen
worden zo nodig voorzien
van aanvullende bomen, er
was nogal wat achterstallig
onderhoud! Vanzelfsprekend
worden de ooit door
familieleden bij de graven
geplaatste bomen, die
inmiddels grote bomen zijn
geworden, verwijderd.

Noodzakelijk, vanwege de
slechte invloed van deze
soort beplanting op de grafmonumenten. De padenstructuur zal worden
verbeterd, zo kan men in de
toekomst een rondwandeling
maken over de begraafplaats. De erg hoge heggen
worden wat lager, en het
zicht op de graven van buiten
de begraafplaats zal groter
worden. Mogelijk komt er een
tweede ingang, er komt zeker
wat goede informatie bij de
ingang, zodat iedereen die er
als vreemdeling komt, er de
weg zal kunnen vinden.

Het wordt een extra park in
de binnenstad van
Vlaardingen, waarin de
waardevolle bomen
behouden zijn.
Joop van Dorp.

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
Boombehoud
Vlaardingen
Informatie:
Roemer Visscherstraat 57
3132 ES Vlaardingen
Tel. 010-4349551
Giro 4611732
t.n.v Stg Boombehoud Vld

E-mail:
ed.nelleke@zonnet.nl

BEZOEK ONS OP HET
WEB
WWW.BOOMBEHOUD.NL

