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Va n d e v o o r z i t t e r
In deze nieuwsbrief een
kleine greep van de vele
activiteiten van onze Stichting. Voor een klein bestuur
best veel, maar het belang
en de noodzaak van Groen
is bewezen, dus blijven we
ons inzetten voor een
GROEN Vlaardingen.
De gemeente heeft een
groenbeleid, maar voor de
gemeente zijn er ook veel
andere belangen waarbij
het groen niet altijd voorop
staat. Zo is wateropvang
belangrijk, het aantal parkeerplekken noodzakelijk
en de inbreiding van de
stad werkt vergrijzing
(tegels) in de hand. Zo blijft
het belangrijk dat wij als
luis in de pels blijven
roepen over groen.

midden van het land verhuist. Els stond altijd klaar
in te vallen bij informatieavonden van de gemeente,
was altijd te vinden achter
de kraam en een goede
notulist. Vanaf deze plek
ook onze dank voor het
vele werk dat Els heeft
gedaan. Gelukkig hebben
we per 1 januari een opvolger voor Els, in de volgende Nieuwsbrief wordt hij
aan u voorgesteld.

Ons bestuur is ook kleiner
geworden, we moesten
afscheid nemen van Els
van Lopik, die naar het

Maar ook ons donateursbestand wordt gestaag
minder, onze ( zeer trouwe) donateurs behoren tot
de oudere groep en helaas
wordt deze groep kleiner.
We hopen dan ook dat ook
jongere mensen zich gaan
opgeven als donateur van
onze Stichting. We hebben
dit jaar meer uitgegeven
aan voorlichting, zoals het
laten maken van een goede Powerpoint, zodat wij bij
verschillende bijeenkomsten een goede presentatie
kunnen geven. Verder de
kosten van een Nieuwsbrief, flyers, kraamkosten,
etc.
Verder ondersteunen we
het werk van het team
Klavertje Vier, ontstaan uit
het “De Burger Meester”
initiatief. U leest hierover
meer in deze Nieuwsbrief.

Nieuwe uitgave:
Bouwen met bomen,
“Bomen als maatschappelijk kapitaal:
De tijd dat groen decoratie was, is voorbij.
We beseffen steeds
meer de waarde van
groen voor de kwaliteit
van onze leefomgeving,
de biodiversiteit en de
gezondheid en het welbevinden van mensen.”
Een eenvoudig en
helder boekje over hoe
met bomen om te gaan
bij bouwprojecten.
Heel informatief voor
iedereen die hier mee
te maken heeft.
Te bestellen via
www.bomenstichting.nl

Nelleke van der Luit

Activiteiten
Stichting Boombehoud is ook buiten
actief: u kunt ons altijd vinden met een
kraam op de Kerstmarkt, we verkopen
daar eigen gemaakte kerststukjes, de
opbrengst is een extraatje voor de
bomenkas. Wie weet komt u een volgende keer ook eens langs? Ook bij de
officiële opening van het park ’t Nieuwlant
stonden we met een kraampje. Verder
waren we aanwezig bij de informatieavonden van de gemeente over wateroverlast. We hadden ook daar een
kraampje met informatie over het belang
van groen in de stad. Groen helpt mee
tegen wateroverlast.

Ook bezochten we de donateursdag van
de landelijke Bomenstichting in Putten op
de Veluwe. We kregen een rondleiding
over het landgoed Schovenhorst. Op het
landgoed staan bijzonder veel oude
Douglas sparren. Ook is er een klein
pinetum, daar staan bomen van meer dan
160 jaar oud. Er staan daar mammoetbomen ( Sequoiadendron giganteum)
geplant in 1852 met daartussen een
reuzenzilverspar en een Douglas spar,
geplant in 1853. Het is een prachtig bos
en zeker de moeite waard om eens te
gaan kijken.
Sequoiadendron giganteum
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De relatie tussen bomen en kerken.

Enkele letters van het alfabet….

Bomen en kerken hebben een lange
geschiedenis. Zeven jaar geleden
maakten Ed en ik een bomenreis met de
Landelijke Bomenstichting in Normandië,
we bezochten daar een “1000” jarige oude
(holle) kapel eik. Lang geleden werd IN de
boom de mis voorgelezen, later werd er
naast de boom een kerk gebouwd.
Eénmaal per jaar wordt er bij de boom nog
steeds een mis voorgelezen.

een betere toekomst te geven. Het is
tenslotte een ‘erfstuk’ van Gerard Davidse,
die bomen een zeer warm hart toedroeg.

Er zijn meer bomen die een Bijbelse
verwijzing hebben.
Dichtbij de hemelboom staan 12 knotbomen, knot esdoorns, tussen de Pax
Cristi kerk en het Kerkcentrum Holy in:
genoemd naar de Twaalf Apostelen.
In het Groningse ter Apel stond een 500
jaar oude linde naast het klooster, ook de
Toen Kerkcentrum Holy gebouwd was
Twaalf Apostelenboom genoemd.
werd aan het toenmalige hoofd van de
In het Wilbrinkbos bij Voorthuizen staat
plantsoenendienst, Gerard Davidse,
een zeer oude meerstammige beuk,
gevraagd om een boom voor de kerk te
vroeger bestond deze boom uit twaalf
laten planten. Gerard vond een Hemelstammen, ook deze beuk wordt de Twaalf
boom wel toepasselijk om bij een kerk te
Apostelen genoemd.
zetten. De boom komt oorspronkelijk uit
Verder vinden we in Vlaardingen nog de
N- China, maar is omstreeks 1750 in West
26 linden rond de grote kerk op de Markt.
Europa aangeplant. Zijn naam heeft hij te
De 26 bomen symboliseren de 26 letters
danken aan aanverwante soorten van de
van het alfabet, waaruit ”het woord”
hemelboom die zeer groot zijn. Deze
ontstaat, zoals in de kerk wordt verkonhemelboom wordt echter ‘maar’ hooguit
digt. Als er nog meer geschiedenisbomen
20 meter hoog. De hemelboom bij het
in Vlaardingen staan zou ik het leuk vinKerkcentrum is nu dus bijna 50 jaar oud.
den dit te horen.
Het is een solitaire boom en eigenlijk
Nelleke van der Luit
bestemd voor een grote tuin of plantsoen.
De boom staat helaas tussen de stoeptegels en heeft een veel te kleine boomspiegel. Ik hoop dat deze op korte termijn
flink vergroot kan worden om de boom

Minicursus natuurvriendelijk tuinieren.

Aanleg pop-up tuintje

Het team Klavertje Vier heeft dit jaar weer
verschillende activiteiten georganiseerd,
zoals het werken aan 2 pop-up tuintjes in
de Westwijk, enkele malen de actie ‘Tegel
eruit, Groen erin’, een open tuinenavond
en een cursus natuurvriendelijk tuinieren.
De tegelactie, van Operatie Steenbreek,
is ook in Vlaardingen een succes geweest.
Veel mensen kwamen tegels brengen en
kregen een struikje mee, met het verzoek
om hun tuin verder te vergroenen en zo
een ‘steentje’ bij te dragen aan minder
wateroverlast en een gezondere stad.
In oktober werd een mini tuinencursus
gegeven:
Minicursus natuurvriendelijk tuinieren.

Gratis bij de minicursus
natuurvriendelijk tuinieren

Jeroen Hooijmeijer, beheerder van het
Voedselbos Vlaardingen en het bedrijf
De Snoepjestuin, gaf deze cursus.
Soet Huijbregts van het Hoogheemraadschap Delfland, vertelde over het belang
van opvang van hemelwater in een groene

tuin in verband met het veranderde
klimaat en Ton Tobé van de Heemtuin
verzorgde een rondleiding in de Heemtuin
in de Westwijk.
Er waren 16 deelnemers, naast de algemene informatie konden de mensen ook
vragen stellen over inrichting, beheer, etc.
van hun eigen tuin. Hoofdzaak was weinig
tegels en zoveel mogelijk groen in je tuin.
Goed tegen wateroverlast, maar ook voor
de biodiversiteit, dus een natuurvriendelijke tuin. Verder over het kiezen
van planten en bloemen die bijen, vlinders
en vogels naar je tuin toe lokken.
De cursus, die we eventueel in het voorjaar 2018 zullen herhalen, is geschikt voor
mensen die al van tuinieren houden, maar
ook voor mensen die nog geen groene
vingers hebben. De cursus is kosteloos.
Elke cursist ontvangt een kleurrijk boekje
over tuinieren voor ( wilde) dieren.
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Oeverbos en Kabbeplas
Oeverbos

Krabbeplas.

Het beheer van het Oeverbos ligt bij
Staatsbosbeheer. Jaren geleden werd al
aangegeven dat door de vervuiling van de
grond het Oeverbos vernieuwd moest worden. Nu, met de aanleg van de Blankenburgtunnel, werd het oude plan uit de kast
gehaald en vernieuwd. Dit plan is met de
verantwoordelijke man van Staatsbosbeheer met ons besproken. Het gaat vooral
om het oostelijk deel, bij de aanleg van de
Blankenburgtunnel zal het westelijk deel
helemaal op de schop gaan. Het kappen
van de bomen was een feit ( het is nu dan
ook een kaalslag), maar we hebben commentaar kunnen leveren op de nieuwe
inrichting. Samen met Jeroen Hooijmeijer,
hovenier en een van onze adviseurs,
hebben wij voorstellen voor de nieuwe
inrichting gegeven. Staatsbosbeheer heeft
deze voorstellen grotendeels overgenomen. De belangrijkste punten hieruit
waren meer diversiteit, dus geen monocultuur van groepen met één bepaalde
boomsoort maar meer verschillende
soorten, wat een beter biotoop oplevert.
Ook hier en daar wat meer struwelen en
kruidenplanten. We hopen dat er in de
toekomst weer een mooi park ontstaat.

Uit het rapport van het RROG: Om de
Blankenburgverbinding goed in te passen
in het landschap is de laatste jaren een
plan opgesteld waarin verschillende projecten zijn beschreven om het landschap
rondom de tunnel te verbeteren.
De omgeving van de Krabbeplas is één
van de projecten die opgeknapt gaat
worden. De inwoners van Vlaardingen zijn
hiervoor uitgenodigd om mee te praten
over de nieuwe inrichting.
Dit werd gedaan in verschillende workshops met verschillende voorbeelden
waaruit gekozen kon worden.
Namens Stichting Boombehoud hebben
wij in één van de workshops mee
gedraaid. Met de uitkomsten van de
workshops zal een voorstel gemaakt
worden. Het vervolg hierop moet nog
komen. Uiteraard hebben wij gepleit voor
een zo groen mogelijke invulling met veel
bomen.
Nelleke van der Luit

Kappen in de Platanendreef
Onvrede met het destijds bestaande
bomenbeleid was de basis voor de start
van onze bomenstichting.
Onze doelstelling is de belangen van
bomen en groen in Vlaardingen zo goed
mogelijk te behartigen.
In Vlaardingen hebben wij daarbij te
maken met het beleid (de politiek) en de
uitvoering (de ambtenaren). Voor de
politiek in Vlaardingen geldt helaas dat het
belang van het groen een lage prioriteit
heeft om duidelijk financiële redenen.
Daarom hebben wij, in het belang van het
groen en resultaatgericht, steeds gestreefd
naar een zo goed mogelijke verstandhouding met de ambtenaren. In de praktijk
is daarmee uiteindelijk ook een en ander in
het beleid ten goede gewijzigd. Maar niet
alles wat wij zouden willen. Er zijn immers
veel andere belangen.
Voor de Platanendreef geldt dat wij beslist
bezwaar zouden hebben gemaakt als het
oorspronkelijk plan alles te kappen zou zijn
doorgezet. Dit hebben wij in onze

gesprekken naar de gemeente ook
duidelijk gemaakt. Toen daarna echter
bleek dat de gemeente de bewoners tegemoet kwam en er toch een aantal bomen
op strategische plaatsen zouden blijven
staan hebben wij besloten af te zien van
formeel bezwaar maken. Hoewel wij nog
steeds vinden dat meer bomen gespaard
hadden kunnen blijven, heeft gemeente
financiële argumenten die hun huidig
standpunt bepalen.
Dat is een politieke keuze.
Ook daartegen kan bezwaar worden
gemaakt, maar zoals gezegd hechten wij
ook aan een gezonde relatie met de
uitvoerders van het beleid.
Voor ons weegt het zwaarst dat wij niet
alleen voor de Platanendreef maar voor al
de bomen in Vlaardingen streven naar het
beste resultaat. Dat betekent helaas soms
een compromis.
Ed Boender

Het Hof in herfstkleuren

“Meer diversiteit in het
oeverbos, dus geen monocultuur van groepen met
één bepaalde boomsoort
maar meer verschillende
soorten, wat een betere
biotoop oplevert.”

VLAARDINGEN MOET GROEN BLIJVEN
Stichting Boombehoud spreekt een woordje mee
Maandelijks is er 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.

Door de klachten van de bewoners in de wijk
over de bomen ( geen uitzicht op de Waterweg) is dit plan naar voren gehaald. Dit om
de bewoners tegemoet te komen en daarbij
dan gelijk het nieuwe park te realiseren.
Hiervoor zijn enkele bewonersavonden
Dit is geen eenvoudige klus, want elke boom
georganiseerd en is een klankbordgroep
die gekapt moet worden doet pijn. Maar we
betrokken bij de plannen van de nieuwe
moeten ook realistisch zijn. Bij ophoging,
inrichting van het park. De plannen behelzen
herinrichting, vernieuwing van riolering, etc.,
o.a. een inloop waterpartij waarbij natuurlijke
zijn er weinig mogelijkheden om bomen te
oeverranden met wilde bloemen, verder
sparen. Wél bespreken we hoeveel bomen er
boomgroepen, waarbij enkele bestaande
terug kunnen komen, de gemeente streeft er
groepen gehandhaafd blijven en het
naar de bomen in een grotere groeiplaats
afzwakken van autoverkeer door het park
terug te zetten, waardoor de bomen betere
heen. Hierdoor wordt het park groener en
groei-omstandigheden hebben en gezonder
krijgt dus meer de allure van een echt park.
en groter kunnen worden. Dat betekent:
Het plan ziet er goed uit. Een flinke groep
minder, maar wel kwalitatief gezondere
bewoners is het er echter nog steeds niet
bomen.
mee eens, zij willen dat veel meer bomen
Enkele grote projecten:
gekapt worden. De gemeente heeft een
moeilijke taak om hier goed uit te komen.
Hoogkamer Westwijk: Straten worden
Wij zijn vertegenwoordigd in de klankbordopgehoogd, door de hoge grondwaterstand
groep en spreken ons uit voor het sparen van
en wortelopdruk worden in de van
zoveel mogelijk bomen. De bomen in de
Baerlestraat, Vossiusstraat, van MaerlantOlivier van Noortlaan moeten ook gekapt,
laan en Melis Stokelaan de meeste bomen
enkele bewoners van deze straat zijn daar
gekapt. Er is een nieuw inrichtingsplan
tegen. Wij willen bezien wat de reden van
waarbij de bomen een betere groeiplek
deze kap is, het zijn nog jonge bomen.
krijgen ( zie hierboven). Er zijn enkele
sessies geweest met de bewoners en een
Galgkade/ Deltaweg: Hier wordt een nieuwe
klankbordgroep. Een idee van ons om enkele wijk gebouwd, verdeeld in drie fasen. Inzet is
beeldbepalende bomen extra te handhaven
om daar duurzame woningen te realiseren.
is echter helaas niet gehonoreerd.
Helaas is het groen hierbij weer een sluitHet is een goed plan, maar het zal eerst een post. Er worden zoveel mogelijk woningen
grote kaalslag worden. We hopen dat de
gebouwd ( financieel aantrekkelijk), ten
gemeente bomen terug zet van een iets
koste van de openbare ruimte. Wij hebben al
groter formaat. In de Melis Stokelaan wordt
jaren gepleit voor het in stand houden van
één boom voorlopig gehandhaafd omdat
een stukje groen ten westen van de bouw,
daar uilen in wonen. Achter de straat worden vlak bij de spoorovergang. Dit stukje blijft
enkele hoge bomen geplant om de uilen te
weliswaar vrij, maar er zal waarschijnlijk een
laten ‘verhuizen’ naar die bomen.
waterpartij worden gerealiseerd ( bij bouw
Platanendreef: Hiervoor zijn we al vroeg met moet er zoveel % water als waterbuffer zijn.)
de gemeente in gesprek geweest, we waren De vraag is of de bomen die er nu staan
tegen de kap, waarom niet gelijk ophogen en behouden blijven. Onze vraag aan de
gemeente is om water en groen te
kijken welke bomen dan gespaard kunnen
worden? Helaas is de ophoging pas over 10 combineren. Dit is een meer duurzame
jaar of nog later aan de orde. De situatie van oplossing, want behalve water zijn bomen
de straat door wortelopdruk van bomen moet noodzakelijk voor het opvangen van fijnstof
nu opgelost worden. Nadat de gemeente ook en ze zorgen voor een betere luchtkwaliteit.
meerdere keren een overleg met de
bewoners heeft gehad, worden nu meer
bomen die op een beeldbepalende plek
staan gehandhaafd en worden nieuwe
bomen ( tijdelijk) terug gezet. Enkele
bewoners gaan toch in bezwaar tegen de
kap. Wij hebben dit niet gedaan, zie elders in
deze nieuwsbrief.
Maaspark: In de toekomst was langs de
Waterweg een ‘nieuw’ park gepland, het
huidige park voldoet niet aan de moderne
normen.

Populieren en essen in Vlaardingen:
Na de kastanjeziekte, waardoor honderden
bomen gekapt moesten worden, zijn er nu
problemen met essen en populieren.
Essen hebben last van taksterfte en kunnen
zo onveilige situaties veroorzaken doordat
ook grotere takken uit de boom vallen, de
gemeente houdt dit goed in de gaten.
Veel populieren zijn oud, er wordt goed
opgelet en geïnventariseerd welke bomen te
oud worden. Deze zullen op tijd gekapt
worden.
Nelleke van der Luit

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 bankrekeningnummer (IBAN) vindt u
hieronder.
Bedankt voor uw steun!

Stichting
Boombehoud
Vlaardingen
Informatie:
Roemer Visscherstraat 57
3132 ES Vlaardingen
Tel. 010-4349551
Bankrekeningnummer (IBAN):
NL57 INGB 0004 6117 32
t.n.v. Stg. Boombehoud Vld
E-mail:
nellekevdl46@kpnmail.nl

BEZOEK

ONS OP HET
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WWW.BOOMBEHOUD.NL

