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Stichting Boombehoud liet 
zich zien op verschillende 
markten, waaronder de 
Kerstmarkt. We verkoch-
ten veel eigengemaakte 
kerststukjes, dat bracht 
weer een extraatje in de 
kas. Verder op de voor-
jaarsmarkt op de 
Hoogstraat, de zaaimarkt 
en oogstmarkt bij de boer-
derij van dokter Moerman 
en de vrijwilligersmarkt bij 
de Lijnbaan. Ook waren 
we betrokken bij de ope-
ning van het Voedselbos 
aan de Zuidbuurtseweg. 

We waren één van de 
participanten bij de Dag 
van de Duurzaamheid en 
de Duurzaamheidsmarkt 
bij de van Hogendorplaan. 
Het is goed om bij deze 
activiteiten aanwezig te 
zijn en zo met de passan-
ten in gesprek te kunnen 
gaan. 

We hebben een stuk inge-
leverd voor de stads-
agenda ( zie onze web-
site) 

Onze stichting is ook één 
van de participanten in de 
werkgroep Hoogstad, 
(betreft het oude dokter 
Moerman complex).   
Wij doen dit om ons in te 
kunnen zetten voor het 
behoud van de Hoogstam-
boomgaard.  

Tevens bezoeken wij de 
informatie bijeenkomsten 
van de landelijke bomen-
stichting. 

 
Nelleke van der Luit  

Voor u ligt de nieuwsbrief 
2015, een beetje later dan 
gewoonlijk. Maar ook nu 
weer een overzicht van de 
activiteiten van onze stich-
ting in het laatste jaar 
(zomer 2014 tot november 
2015)  

In deze Nieuwsbrief de be-
langrijkste punten uit het 
maandelijks overleg met de 
gemeente, een verhaal over 
de zieke kastanjes, het ver-
volg van de Groene Tuinen- 
actie samen met de  
gemeente door Kees  
Clement. Joop van Dorp 
loopt nog eens door Het Hof 
en Begraafplaats Emaus en 
geeft hierop zijn commen-
taar.  

We werden ook benaderd 
door de Dr. Bavinckschool 
om mee te denken over een 
‘groen schoolplein’, helaas is 
dit door een tekort aan geld 
(nog) niet gerealiseerd. Ook 
hebben we geprobeerd een 
mooie grote plataan die in 

de Thorbeckestraat gekapt 
zou moeten worden, te ver-
plaatsen naar het school-
plein. Dit zou een prachtig 
groene uitstraling hebben. 
Voor de verplanting werd 
subsidie aangevraagd bij  
het Fonds Schiedam Vlaar-
dingen en toegezegd.  
Helaas werden de kosten  
zo hoog dat dit niet reëel 
meer was en hebben we er 
vanaf gezien.  

De aanleg van de A4 nadert 
zijn voltooiing, we hebben 
allemaal kunnen zien hoe-

veel bomen dit gekost heeft.  

Er is een herinrichtingsplan 
gemaakt waarbij veel bomen 
langs de A4 worden geplant. 
Toch zijn bewoners in Vlaar-
dingen en Schiedam niet 
tevreden met het herinrich-
tingplan. Zie verder onder-
aan deze bladzijde. 

In oktober vond in De Wind-
wijzer een lezing plaats van 
Ir. Joop Spijker, medewerker 
van de universiteit Alterra 
Wageningen over het belang 
van een Groene Stad.  
Verslag hiervan verderop in 
deze nieuwsbrief.  

Bekende onderwerpen, 

maar gelukkig heeft het 

steeds een vervolg en  

komen we stapjes verder. 

Voor het behoud van groen 

en bomen heb je een lange 

adem nodig. Ik vind het nog 

steeds erg belangrijk en leuk 

en leerzaam om te doen. 

Nelleke van der Luit  

Voor de aanleg van Rijksweg A4 tussen 
Vlaardingen en Schiedam (op Schiedams 
grondgebied) zijn aan Rijkswaterstaat 
(RWS) kapvergunningen verleend voor in 
totaal 4106 bomen. In de voorlichting is 
steeds sprake geweest van compensatie 
voor het kappen in de vorm van één op 
één herplanting. Bij de uitwerking blijkt 
dat RWS hieraan meent te kunnen vol-
doen door het herplanten van ca 450  
bomen van een redelijke maat, maar voor 
het overige kan volstaan met het aan-
planten van zogenaamde “veren” (zeer 
dunne sprietjes). Wij kregen het verzoek 
om, gelet op de Vlaardingse belangen, 
mee te helpen aan een bezwaar- en  
beroepsprocedure, gestart door enkele  

belangengroepen waaronder Milieudefen-
sie en de Rotterdamse Bomenridders. 
Niet in het minst omdat dit ook een zeer 
interessante discussie betreft over de 
noodzaak van volwaardige compensatie 
bij grotere projecten hebben wij besloten 
hieraan mee te doen. Het gaat dan om 
een bezwaar bij de Gemeente Schiedam 
wegens het onvoldoende invulling geven 
aan de handhavingsplicht. Zoals te ver-
wachten was, heeft de Gemeente het 
bezwaar ongegrond verklaard en staan 
we nu voor een beroepsprocedure bij de 
rechtbank. De advocaat heeft een mooi 
voorstel gemaakt voor een beroepschrift. 

Ed Boender  

Rechtszaak Compensatie Bomenkap A4 
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In actie voor Operatie Steenbreek 

In de vorige nieuwsbrief schreef ik al over 
ons streven om meer groene tuintjes en dus 
minder tegels in de tuin te krijgen. Want 
meer groen, minder tegels heeft vele voorde-
len: betere waterafvoer, minder hittestress, 
betere plek voor vogels en insecten, beter 
voor het milieu, beter voor de gezondheid en 
een aangenaam gezicht (tenminste dat vin-
den de meeste mensen). We hebben de 
afgelopen periode twee soorten acties   
gevoerd. 
In goed overleg met de gemeente is een 
nieuwe folder uitgebracht met aansprekende 
foto’s hoe je een mooie tuin kan krijgen zon-
der dat je dat veel onderhoud kost. Op acht 
pagina’s wordt uitgelegd hoe je dat kan be-
reiken: “Meer groen, minder tegels! Goed 
voor het milieu en voor uw gezondheid”.  
De folder wordt breed verspreid. 
Een tweede actie is het zo veel mogelijk 
aansluiten bij de landelijke “Operatie Steen-
breek” die als doel heeft zoveel mogelijk 
stenen tuinen te transformeren in groene 
tuintjes, dus: tegel eruit, groen erin.  

We hebben dat heel letterlijk opgevat en nu 
al twee keer op markten gestaan waar men-
sen een tegel uit hun tuin konden inleveren 
en in ruil daarvoor een struik kregen. Op de 
Duurzaamheidsmarkt op 10 oktober konden 
de bewoners van de Babberspolder (of er 
buiten) dus tegels uit hun tuin halen en naar 
de kraam van Stichting Boombehoud bren-
gen. De gemeente had voor een grote con-
tainer met drie soorten struiken gezorgd. Bij 
inlevering van maximaal vijf tegels uit de tuin 
mochten de bewoners één of meerdere 
struikjes uit kiezen. Ongeveer tien mensen 
hebben tussen de drie en vijf tegels ingele-
verd. Het is een aanzet om je tuin te ver-
groenen Op de Oogstmarkt die een week 
later op Landgoed Hoogstad werd gehou-
den, zijn geen tegels ingeleverd, maar de 
plek daarvoor was ook niet ideaal.  Dit voor-
jaar zullen we een nieuwe actie starten en 
proberen we hiervoor dichter naar de bewo-
ners toe te gaan. 

Kees Clement 

Kastanje, het Hof, 2012. Veel van 

deze bomen zullen we gaan missen. 

Een droeve geschiedenis: De Kastanje. 

Meer groen, minder tegels..dus tegel er uit, Groen er in. 
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Een tweede actie is het zo veel 

mogelijk aansluiten bij de   

“Operatie Steenbreek” 

Ondanks dat er veel  

onderzoek wordt gedaan naar  

bestrijding is er nog niet een 

goede oplossing gevonden 

voor de zieke bomen.  

Een nationaal monument: de kastanje, ze 
horen er zo bij in het straatbeeld, de stati-
ge forse bomen. En dan ineens worden ze 
massaal ziek.   

In 2002 werd voor het eerst in Nederland 
een onbekende ziekte in kastanjebomen 
geconstateerd. Op de bast van de boom 
ontstaan roestbruine vochtige plekken, die 
gaan bloeden met een stroperige vloeistof. 
De ziekte komt uitsluitend voor bij de 
Paardenkastanjeboom. De bloedings-
ziekte wordt veroorzaakt door een  
bacterie. 

Ook in het buitenland en met name in  
Engeland hebben de bomen te lijden  
onder de kastanjebloedingsziekte.  
Ondanks dat er veel onderzoek wordt  
gedaan naar bestrijding is er nog niet een 
goede oplossing gevonden voor de zieke 
bomen.  

In heel veel steden worden bomen ziek en 
ook in Vlaardingen werd de ene na de 
andere kastanje ziek. Naast solitaire  
bomen raakten ook de kastanjes in ver-
schillende lanen aangetast. De gemeente 
heeft de kastanjes de laatste jaren her-
haaldelijk laten onderzoeken. De bomen 
zijn onderverdeeld in: niet aangetast,  
beginnend, licht, matig en ernstig aange-
tast. Ernstig zieke bomen leveren een  

gevaar op voor de veiligheid en moeten 
worden gekapt.                  

Na een zorgvuldige overweging is de  
gemeente begonnen de ernstig aangetas-
te bomen te kappen. In lanen waar alleen 
kastanjes staan worden soms ook minder 
ernstig aangetaste bomen gekapt, dit om 
daarna een nieuwe soort bomen te her-
planten en zo de laan een eenduidige 
structuur te geven.  

Dit jaar zullen er zo’n 275 bomen worden 
gekapt. Er blijven dan nog zo’n 600  
kastanjes over, die licht tot matig zijn aan-
getast. Zij zullen elk jaar gecontroleerd 
worden.  

De lanen die in één keer worden aange-
pakt zijn: Parkweg, Riouwlaan, Wilhelmi-
nasingel, Parallelweg, Burg. Luijerink-
singel, Binnensingel en Floris de  
Vijfdelaan. In de lanen worden nieuwe 
verschillende soorten bomen terug  
geplant, zoals zilverlinde, treurwilg, els, 
watercipres, esdoorn, etc.  

We zullen de kastanjes missen, maar we 

hopen met de nieuwe bomen weer mooie 

lanen terug te krijgen, hoewel dat wel een 

flink aantal jaren zal duren, helaas.  

Nelleke van der Luit 



Op de jaarlijkse informatie- en discussie-
avond van Stichting Boombehoud Vlaardin-
gen werd gezocht naar creatieve oplossin-
gen voor een aantal ontwikkelingen die het 
groene karakter van Vlaardingen bedreigt. 

De heer Joop Spijker van het Wageningen 
Universiteit en Researchcentrum gaf een 
overzicht van de verontrustende klimaat-
ontwikkelingen in de afgelopen 100 jaar, en 
een aanzet hoe een stad met aandacht en 
zorg voor het juiste groen hier iets tegen kan 
doen. Enkele voorbeelden en overwegingen: 

Groene daken. De bibliotheek van de TU in 
Delft heeft een groen grasdak en ook op het 
Rotterdamse Marconiplein is een ‘dakpark’ 
aangebracht. Het nieuwe station Leiden 
heeft ook een groendak met kruiden erin 
voor bijen. 

Jaarlijks overlijden mensen ten gevolge van 
hittestress, groen in de stad zorgt voor ver-
koeling. In Nijmegen is een natuurpark voor 
kinderen gerealiseerd, zodat kinderen al 
vroeg  ‘contact’ hebben met de natuur. Hier-
voor is het belangrijk ook groene schoolplei-
nen te maken. Ecologische verbindingen 
zorgen voor bijen en vlinders. En in smalle 
straatjes kunnen groene ‘gevel’ tuintjes wor-
den aangelegd. 

Voor het beheer van water moet er voldoen-
de waterberging zijn. Dat kan samen gaan 
met groen, bijvoorbeeld door in een groen-
strook Wadi’s te maken. Het tegengaan van 
verstening in de stad is erg belangrijk.  

De heren Arie Bijl en Roël de Leede van de 
Gemeente Vlaardingen gaven een inkijkje in 
de  specifieke problemen waarmee Vlaardin-
gen wordt geconfronteerd. Denk hierbij aan 
ophoging door bodemverzakking en noodza-
kelijk “inbreiden” (meer intensieve woning-
bouw). Daarbij gaf Roël de Leede aandacht 
aan de extra wateroverlast die we als gevolg 
van de klimaatontwikkeling zullen krijgen en 
de noodzaak om in combinatie met het groen 
hiermee rekening te houden. Maar uiteinde-
lijk zal de bijdrage van het groen en met na-
me gezonde, volwassen bomen het meeste 
gewicht in de schaal leggen. Na de pauze 
werd volop gebruik gemaakt van de moge-
lijkheid in discussie te gaan met de inleiders. 
De avond vond plaats in De Windwijzer, er 
waren ruim 40 mensen aanwezig, waaronder 
de wethouder, enkele politici en enkele amb-
tenaren. Het was een boeiende en leerzame 
avond waarmee we verder kunnen voor het 
behoud van onze groene stad. 
 

Ed Boender/Nelleke van der Luit 

Leefbare stad kan niet zonder groen 

Groendak met kruiden erin 
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Maar uiteindelijk zal de  

bijdrage van het groen en met 

name gezonde, volwassen  

bomen het meeste gewicht in 

de schaal leggen.  

Een wandeling  door Het Hof / Oranjepark en over de begraafplaats Emaus  

Het is intussen een paar jaar geleden dat 
zowel de beide stadsparken, als het Emaus, 
een opknapbeurt kregen. Zelf was ik betrok-
ken bij de voorbesprekingen om te komen tot 
een hoogst noodzakelijke renovatie van Het 
Hof / Oranjepark, en ook de mooie histori-
sche begraafplaats Emaus was aan wat op-
knap werk toe. Gemeente Vlaardingen, de 
eigenaar van deze parken, benoemde voor 
beide projecten een deskundige, een land-
schapsarchitect. Nu wordt het tijd om eens te 
bezien of die werkzaamheden zinvol waren. 

In Het Hof en Oranjepark waren problemen 
met de waterhuishouding. Deze werd op een 
goede manier verbeterd: in het Oranjepark 
werden de vijvers op een fraaie manier aan 
elkaar gekoppeld, zodat er een doorstroming 
kon gaan plaats vinden. In Het Hof werd de 
pomp die het overtollige water weg werken 
moest, hersteld, en ook werden de vijvers/
waterlopen uitgebaggerd. Resultaat: de vaak 
wat drassige bodem werd duidelijk beter, dus 
droog. Maar de waterhoogte bleef hoog ge-
noeg om de grote bomen voldoende water te 
geven. Slechte bomen en struikgewas zon-
der veel zin, werden gerooid, en heel veel 
nieuwe bomen en ook de nodige struiken 
werden aangeplant.  

Eind oktober wandelde ik door onze stads-
parken en ik genoot van de mooie ruimte-
werking die al is ontstaan. Natuurlijk was het 
ook de moeite waard eens te letten op de 
prachtige herfstkleuren, sommige bomen 
stonden in vuur en vlam. Omdat er wat  
vlinderstruiken en andere struiken over  
bleven van de herfst-boerenmarkt op Hoog-
stad enkele weken geleden, zijn we in de 
parken gaan kijken of deze misschien de 
ontstane gaten in de beplanting konden  
opvullen. Afgesproken is met de beheerder 
van de parken dat in enkele door de zon 
beschenen perken deze gewassen worden 
aangeplant. Dat gaat de komende tijd  
gebeuren. Dan staan er toch vlinderstruiken 
in het park. 

Op het Emaus is ook heel veel gedaan. 

Vooral de beplanting was aan een grote 

beurt toe. Er zijn wat bomen omgezaagd die 

echt te gevaarlijk werden. Maar vooral is 

geprobeerd de zichtlijnen van de begraaf-

plaats te optimaliseren. Enkele wandelpaden 

zijn erbij gekomen, je kunt nu beter dan voor-

heen, een rondwandeling maken over “het 

graf”, zoals de vlaardingers Emaus noemen.  
(Vervolg op pagina 4) 



Bijna elke maand is er een overleg met de 
gemeente om de plannen van herinrichting 
van wijken of straten, ophoging en andere 
zaken die gevolgen hebben voor de bomen, 
door te praten. Dit jaar speelde ook de voor-
bereiding voor de aanpassingen van het 
spoor t.b.v. de metroverbinding  van Hoek 
van Holland naar Schiedam. Zowel de bouw-
werkzaamheden als de ruimte die nodig is 
voor de lijn spelen hierbij een belangrijke rol. 
Achter het station Vlaardingen-West zijn alle 
abelen gekapt. Er is een herinrichtingsplan 
waarbij de laanstructuur hersteld zal worden. 
De aangrenzende industriewijk wordt ook 
vernieuwd, ook dit gaat ten koste van bomen. 
Er is zorgvuldig gekeken welke bomen er 
gespaard kunnen blijven en hoe.  

Andere grote projecten die er uit springen: 
Vijfsluizen, 21 bomen werden gekapt voor de 
ontwikkeling van het gebied. Ook bij  
MacDonalds aan de Westlandseweg   
moesten bomen weg voor de herinrichting 
van het parkeerterrein. Hiervoor werd wel 
een nieuw groen inrichtingsplan opgesteld.  

In de nieuwe Vogelbuurt Holy-Zuid wordt nog 
volop gewerkt. Er is een onderzoek gedaan 
naar het verplaatsen van de Amberbomen, 
helaas bleek dit niet mogelijk. Het plan is zo 
uitgewerkt dat langs de randen van de wijk 
de oude bomen blijven gehandhaafd.  
Het groene speelparkje blijft behouden. Een 
idee van onze stichting is om in het openbaar 
gebied én in de tuinen bomen en struiken te 
plaatsen die aantrekkelijk zijn voor vogels. Zo 
zal de Vogelbuurt zijn naam eer aan doen. 
Ook is afgesproken bij de informatiebij-
eenkomsten met de toekomstige bewoners 

onze nieuwe folder voor Groene Tuinen uit te  
delen en informatie te geven.  

Midden-Delftland: de kades langs de Vlaar-
dingse Vaart liggen te laag en moeten  
vanwege onze veiligheid worden opgehoogd. 
Gevolg is dat er een aantal bomen moeten 
worden gekapt.  

V&D: alweer twee jaar geleden werd het 
pand van V&D gebouwd. Hiervoor werden de 
platanen die aan beide kanten van het bouw-
terrein stonden, gekapt. We hebben aange-
drongen op compensatie. Juist in het cen-
trum is er door weinig ruimte al een tekort 
aan groen. De gemeente heeft hiervoor een 
mooi plan gemaakt en nu, twee jaar later, 
wordt gewerkt aan een nieuw ‘groen’ inrich-
tingsplan. Het gaat er mooi uitzien.    

Aan de Galgkade/ Deltaweg komen nieuwe 
woningen. Opzet is dat de woningen duur-
zaam moeten zijn. Wij pleiten ervoor om aan 
het westelijk uiteinde van de bebouwing en-
kele bomen te laten staan en er een parkje 
van te maken. Een groene invulling is én 
duurzaam én maakt de wijk aantrekkelijk.   

Overige zaken: De aanleg van de leiding 

over Noord ( project Eneco) is klaar en dit 

voorjaar is de brede strook opnieuw ingericht 

met jonge bomen, veertjes, struiken en op 

sommige plekken ingezaaid met wilde bloe-

men. We hebben dit goed gevolgd maar zijn 

niet erg enthousiast over het resultaat. Er zal 

nog contact worden gezocht met Eneco voor 

een evaluatie en om te kijken wat er verbe-

terd kan worden.   
                   Nelleke van der Luit 

Stichting Boombehoud spreekt een woordje mee 
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V l a a r d i n g e n  

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 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 bankrekening-

nummer (IBAN) vindt u 

hieronder. 

Bedankt voor uw steun! 

Informatie: 

Roemer Visscherstraat 57 

3132 ES Vlaardingen 

Tel. 010-4349551        

Bankrekeningnummer (IBAN): 

NL 57 INGB 0004 6117 32 

t.n.v. Stg. Boombehoud Vld 

E-mail: 

nellekevdl46@kpnmail.nl 

Wandeling Hof en Emaus (Vervolg van pagina 3) 

Als grafbeplanting werd in de loop van  

de tijd niet goed opgelet dat een boompje  

kan groeien. Veel van die groeisels zijn  

verwijderd. De veel te grote en deprimerende 

taxus-struiken zijn ingekort, en die lopen  

intussen mooi uit. De struikgewassen die als 

buitengrens dienden zijn flink ingekort en een 

mooi hekwerk laat toe dat er van buiten de 

begraafplaats naar binnen gekeken kan wor-

den. Een poort aan de kant van de Vaart is 

gemaakt, maar is gelukkig niet (altijd) open. 

Helaas was er geen geld om de oude graven 

te herstellen. Dat moet in de nabije toekomst 

wel gaan gebeuren. De Historische  

Vereniging heeft daar wel oren naar.  

Maak ook daar eens een wandeling, straks 

met sneeuw is de begraafplaats ook wonder-

schoon. De grote opknapbeurt is, naar mijn 

mening, een zeer zinvolle geweest. 
         Joop van Dorp 

‘t Hoft… 

Het was de moeite 

waard te letten op 

de prachtige 

herfstkleuren, 

sommige bomen 

stonden in vuur 

en vlam.  


