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Het jubileumjaar ligt bijna 
achter ons. Naar aanlei-
ding van de herinrichting 
van het Marnixplantsoen in 
2004 waarbij 500 bomen 
gekapt moesten worden, 
hebben wij onze stichting 
opgericht. In de afgelopen 
jaren is er veel veranderd.  
In 2005 kwam er een  
nieuwe bomenverordening 
en in 2015 een nieuw 
Groen Beleidsplan.  
Hiermee werd de bescher-
ming van bomen zeker 
verbeterd.  

In 2009 werd Vlaardingen 
zelfs de Groenste stad van 
het jaar, een jaar later van 
Europa. Dit betekende niet 
dat we tevreden achterover 
konden leunen, integen-
deel. We zitten als stichting 
vaak bij de gemeente om 
plannen te bespreken en 
nieuwe kapaanvragen kri-
tisch te bevragen. Soms 
kunnen we bijsturen, soms 
verliezen we (de bomen) 
het van de plannen.  
Wat positieve resultaten: 
De bomen langs de Ary 
Koplaan zouden al 15 jaar 
geleden gekapt worden, 
maar dankzij ons bezwaar 
staan zij er nog steeds.  

De platanen op het Veer-
plein bleven gedeeltelijk  
staan. Ook is er samen 
met de gemeente een  
monumentale bomenlijst 
opgesteld.  

Er kwamen grote projecten 
op ons af. Denk hierbij aan 
de herinrichting van het 
Hof en de begraafplaats 
Emaus.   

Maar ook veel nieuwbouw 
waarbij bomen moesten 
wijken.  Straten die  
opgehoogd moesten  
worden, de aanleg van de 
warmteleiding over Noord 
en nu ook de Blankenburg-
tunnel.  
Projecten waarbij veel  
bomen verloren gingen. 

  

Vijftien jaar, je hebt soms 
een lange adem nodig om 
resultaat te behalen.  
Het bestaansrecht van 
Stichting Boombehoud is  
onverminderd. Gelukkig 
wordt er steeds meer  
geluisterd naar de roep om 
het behoud van bomen en 
groen. Wereldwijd en  
landelijk wordt in de media 
aandacht gevraagd voor 
het klimaat en daarbij het 
belang van bomen.  
Het bomenbestand in 
Vlaardingen is door eerder 
genoemde projecten zeker 
verminderd. We moeten 
ons best doen dit weer in 
te halen door inventiever te 
zijn met natuur-inclusief 
bouwen, voorwaarden  
stellen bij diverse projecten 
voor het behoud van  
bomen of voldoende  
compensatie voor het  
verdwijnen van bomen.  
Ons werk wordt alleen 
maar complexer, maar het 
behoud van de bomen blijft 
onze inzet.  

U blijft van ons horen en 
we hopen dat u ons werk 
blijft steunen.  

Nelleke van der Luit 

Op 19 oktober hadden we onze jaarlijkse dona-
teursdag. Dit keer een beetje feestelijk wegens 
ons 15 jarig bestaan. Na een presentatie van 
ondergetekende over wat we de afgelopen jaren 
hebben gedaan, hield Huib Sneep een presentatie 
over de Broekpolder. Geen sanering waarbij alle 
bomen gekapt moeten worden zoals Staats-
bosbeheer voorstelde, maar bosomvorming waar 
nodig en op een natuurlijke wijze.  
Zie ook verderop in deze Nieuwsbrief het artikel 
van Paul van Vugt.  
Na de pauze hield Angeline Sijsenaar,  
Strategisch Beleidsadviseur Beheer Openbare 

Ruimte van de gemeente, een presentatie over 
groen/ blauwe schoolpleinen. Onderzoek wijst 
uit dat kinderen meer plezier hebben in spelen in 
een groene omgeving. Daarnaast is het goed 
voor wateropvang en biodiversiteit. Wethouder 
Bart de Leede feliciteerde de Stichting en bood 
een mooi boek aan over Vlaardingen.  
De bijeenkomst werd afgesloten met een drankje 
en er werden over en weer veel contacten gelegd.           
         
    Nelleke 

15 jaar Stichting Boombehoud 
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Nieuwe ontwikkelingen 

 

In 15 jaar verandert er 

veel, zeker ook door de 

opkomst van de sociale 

media. Stichting Boom-

behoud kan niet achter-

blijven.  

Nieuwe medewerkers met 

jeugdig elan komen de 

Stichting versterken, met 

kennis van zaken van  

bomen, als ook van sociale 

media.  

Er is een facebook-pagina 

aangemaakt: 

www.facebook.com/ 

stichtingboombehoudvlaar-

dingen. We zullen hier met 

enige regelmaat nieuws op 

zetten. Eelco en Janneke: 

van harte welkom.   

 
Nelleke   

Er wordt hard gewerkt 
aan de herinrichting van 
De Loper. Bij de Jumbo 
moesten twee bomen weg. 
Zie ook verderop in deze 
Nieuwsbrief. Eén van de 
twee bomen is ingepast in 
het nieuwe plan.  
Déze boom is dus blijven 
staan.  

Donateursdag 



De stad Den Haag verwelkomt de komende 
20 jaar naar verwachting 100.000 nieuwe 
inwoners.  
Dit mag volgens de gemeente niet ten koste 
gaan van de groene en aantrekkelijke stad. 
Groen- en natuurinclusief bouwen staat dus 
hoog op de gemeentelijke agenda, maar hoe 
krijg je bouwers en ontwikkelaars zo ver dat 
zij dit ook echt doen? De gemeente Den 
Haag vond een oplossing in een relatief  
simpel instrument: een puntensysteem voor 
groen- en natuurinclusief bouwen.  
Het puntensysteem is in opzet simpel en 
rechttoe rechtaan. In tenders en gronduitgifte 
overeenkomsten wordt een minimaal aantal 
te behalen groene punten vastgesteld.  

Zo krijgen ontwikkelaars en bouwers punten 
voor ‘harde’ ingrepen als nestkasten voor 
vogels en vleermuizen en ‘zachte’ ingrepen 
als groene daken en tuinen. Het aantal  
benodigde punten verschilt per project en is 
afhankelijk van de omvang van het project. 
Het doel van het puntensysteem is om met 
de combinatie van verschillende ingrepen 
meerwaarde te creëren. ‘Met enkel een  
aantal bomen aanplanten ben je er nog niet,’ 
zegt Esther Vogelaar, stadsecoloog bij  
Gemeente Den Haag. ‘We zoeken juist naar 
combinaties die zowel de flora als fauna 
stimuleren.’ Om de meerwaarde te bewerk-
stelligen, worden op basis van de omvang 
van een bouwproject verschillende eisen 

gesteld. Irene Mulder: ‘We willen voorkomen 
dat er bijvoorbeeld enkel wat nestkasten 
worden ingebouwd. We hanteren dus een 
driedeling, waarbij er aandacht moet zijn 
voor nestgelegenheid, groene muren en 
daken en omgevingsmaatregelen. Juist een 
combinatie van harde en zachte ingrepen 
zorgt voor groene en natuurinclusieve meer-
waarde.’ 
 
Het puntensysteem is niet enkel vóór, maar 
juist samen met ontwikkelaars ontwikkeld. 
Wethouder Revis: ‘In de vele gesprekken die 
we hebben gevoerd met verschillende partij-
en, waren de ontwikkelaars uitgesproken:  
ze vroegen de gemeenten om een duidelijke 
opdracht. Duidelijkheid over wat er van hen 
verwacht wordt. Die duidelijkheid bieden we 
met het puntensysteem.’ 
‘Het systeem moet zorgen voor bewustwor-
ding onder ontwikkelaars. Door hen een lijst 
van relatief simpele ontwerpelementen te 
presenteren die samen een meerwaarde 
opleveren, zien zij in dat hun ontwikkelingen 
echt bijdragen aan een groene, natuur-
inclusieve en daarmee leefbare stad.’ 

Deze vorm van bouwen verdient naar onze 
mening navolging, juist in Vlaardingen waar 
bouwen en groen ook onder druk staan. 

 
Bron: Stadszaken.nl 

  Den Haag voert een puntensysteem in  
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 Bomen met een verhaal 

Door projectontwikkelaars een 
lijst van relatief simpele  
ontwerpelementen te presenteren 
die samen een meerwaarde  
opleveren, zien zij in dat hun 
ontwikkelingen echt bijdragen 
aan een groene, natuur-
inclusieve en daarmee leefbare 
stad.’ 

Al enkele jaren wordt jaarlijks een ‘boom van het jaar’ gekozen.  
Dit jaar heeft een jury uit 149 karakteristieke bomen 12 bomen gekozen, van elke 
provincie één. De boom die hiervan de meeste stemmen krijgt dingt volgend jaar 
mee in de Europese Verkiezing Boom van het jaar 2020. Iedereen kan mee-
stemmen via de website. Heel mooi om zo de aandacht op de waarde en de 
schoonheid van bomen te vestigen. Voor Zuid-Holland is de plataan van de  
Lijnbaan in Rotterdam genomineerd. Hij werd geplant in 1851 in de tuin van het 
voormalige Coolsingelziekenhuis. In mei 1940 overleefde de boom de bombarde-
menten op de stad. Rotterdammer Pascale Duin schreef een ode aan de plataan: 
“kijk, daar sta je dan. Een van de oudsten van de stad. Je volle haardos roert zich 
in de wind (…) Een stille getuige.” 

Een ander mooi verhaal is de Kabouterboom in Saaxumhuizen, Groningen.  
Al eeuwenlang trotseert een oude es de straffe wind. Aan de voet van de  
imposante stam zit tussen de wortels een wigvormige holte die toegang geeft tot 
het binnenste van de boom. De ruimte is aan de grond wel twee meter in  
doorsnee. Kinderen die onderweg door een regenbui werden overvallen, schuilden 
in de “kabouterboom”.  

Veel bomen in Nederland hebben een verhaal, ik vind het elke keer weer boeiend 
om te lezen.  
                   Nelleke van der Luit 

Met een kraampje op de Kerstmarkt  



Postcodeloterij realiseert ‘Plan Boom’ 

Broekpolder in verandering 
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Aanbieding cheque 

De Postcode Loterij gaat de aanplant van 10 
miljoen bomen in Nederland mogelijk maken 
met een extra schenking van 2.250.000 euro 
aan de Natuur en Milieufederaties. Dit maak-
te de loterij bekend tijdens de Klimaatstaking 
in Den Haag. 
Met ‘Plan Boom’ willen de Natuur en Milieu-
federaties (NMf), waaronder ook NMZH, 
werken aan het terugdringen van de CO2-
uitstoot en een gezonder klimaat en de ver-
groening van onze leefomgeving. Dat gaan 
we doen door bomen aan te planten.  
In tuinen, plantsoenen, parken, bedrijven-
terreinen, bermen en in het buitengebied. 
NMf kreeg het goede nieuws over de schen-
king te horen tijdens de start van de Klimaat-
staking. Annie van de Pas, netwerkdirecteur 
van NMf: ‘Dit is fantastisch nieuws, zeker op 
deze dag! Plan Boom draagt concreet bij aan 
de klimaatdoelen waar we vandaag voor in 

beweging komen. Het geeft iedereen de 
kans om direct iets bij te dragen door mee te 
doen aan het planten van deze 10 miljoen 
bomen.   
 

10 miljoen effecten 
Ontbossing zorgt voor zo’n 20 procent van 
de opwarming van de aarde. Het aantal bo-
men dat CO2 uit de lucht kan halen slinkt 
hard, mondiaal en ook in Nederland. Dat 
willen we een halt toeroepen. Met 10 miljoen 
bomen! Eén boom kan gemiddeld al 1 ton 
CO2 binden in 50 jaar tijd. 10 miljoen bomen 
kunnen dan, reken maar uit…10 miljoen ton 
CO2 vastleggen. Dat is een wezenlijke bij-
drage! En bomen zijn voor heel veel meer 
dingen belangrijk: zoals voor de biodiversi-
teit, voor de gezondheid, een schone leefom-
geving en ze hebben een aandeel in ons 
gevoel van welbevinden. 

De eerste bomen in de  Broekpolder zijn 
in de jaren zeventig van de vorige eeuw 
geplant. Allereerst om een tijdelijke  
invulling te geven aan dit gebied dat op 
een later tijdstip bestemd was voor  
woningbouw. Een klein productiebos 
werd gestart. Later werden er door  
scholieren bomen geplant om het  
gebied toch een wat natuurlijker karakter 
te geven. Toen de woningbouw écht in 
beeld kwam ontstond het gevoel dat 
zo’n gebied gewoon groen moest  
blijven. De Federatie Broekpolder was 
het uiteindelijke gevolg.  
Als vertegenwoordigers van de Vlaar-
dingse bevolking toog de Federatie aan 
het werk om een onomkeerbaar interes-
sant groen gebied te bewerkstelligen. 
Dat werd de Ruigte met runderen, de 
waterpartijen, ruige velden en bos.  
Nu, weer een tiental jaren later, is het 
grote bosperceel in het noorden en  
westen aan verbetering toe. Tegelijk met 
de bosomvorming kwam sanering aan 
de orde. Allereerst werd gedacht aan 
een leeflaag na kap, maar gaandeweg 
kwam steeds meer het idee boven om 
een genuanceerde aanpak te realiseren, 
Daarbij kunnen dunning, kap en aan-
plant hand in hand gaan met recreatie-
aspecten. De sanering is daarbij een 
geïntegreerd doel. De gemeente  
Vlaardingen heeft met een raadsbreed 
aangenomen motie zijn standpunt  
duidelijk gemaakt.  

De Federatie Broekpolder heeft met  
inbreng van Stichting Boombehoud  
grote invloed gehad op die nieuwe  
inzichten. De huidige onderhandelingen, 
over hoe en wanneer en met welke  
ingrepen de polder zal worden om-
gevormd, verlopen in een goede en  
creatieve sfeer. De provincie heeft een 
behoorlijke subsidie toegezegd als alle 
partijen met een gezamenlijk standpunt 
tot een uitvoeringsplan komen.  
Bureau Stroming is gevraagd om dat 
plan samen met de eigenaren, belang-
hebbenden en gebruikers te gaan  
opstellen. Stichting Boombehoud zal 
daar zeker bij betrokken blijven.  
Binnen de Federatie is een werkgroep 
van deskundigen op het gebied van  
natuur en organisatie opgericht, die  
bezig is om het gebied te analyseren.  
Ook leden van het bestuur van Stichting 
Boombehoud maken daar deel van uit. 
Deze werkgroep heeft grote delen van 
het bosgebied geïnspecteerd en zal met 
een voorstel komen om juist dat deel op 
een genuanceerde manier om te  
vormen. Zonder rigoureuze kaalslag, 
maar met vormen van dunning en  
nieuwe aanplant waar kap toch  
noodzakelijk is.  
Kortom, Vlaardingers zullen ook de  
komende jaren kunnen genieten van 
een mooie en natuurlijke groene  
Broekpolder. 
                                           Paul van Vugt 

Leden van de Natuurkamer 
inspecteren de bomen in de 
Broekpolder. 

Broekpolder: De Ruigte 



Een greep uit ons maandelijks overleg 
met de gemeente van de afgelopen jaar. 

BVO onderzoek: In de vorige nieuws-
brief las u over de VTA keuring, dat is 
het jaarlijkse onderzoek waarbij de  
bomen in Vlaardingen gekeurd worden 
door een onafhankelijk bureau. Dit heet 
nu het BVO (Boom Veiligheid Onder-
zoek) Afgelopen jaar zijn ook weer  
bomen in met name de wijk Holy  
gekeurd en bomen uit andere wijken die 
bij een vorige keuring al wel wat twijfels 
gaven omtrent veiligheid, gezondheid, 
etc. Afgelopen zomer kwam deze lijst uit 
en werden er 174 bomen aangemerkt 
om te kappen. Een bewoner van de 
Oostwijk, zelf boomdeskundige, stelde 
vast dat de uitkomst van de keuring on-
duidelijk was. Hij heeft de Gemeente en 
onze Stichting benaderd en wij hebben 
samen met een boomdeskundige uit 
Schiedam, enkele steekproeven verricht.  
Wij kwamen tot dezelfde conclusie: lang 
niet alle bomen van de lijst vielen onder 
de vastgelegde criteria voor het kappen 
wegens veiligheid, dunning, taksterfte en 
dergelijke. Zelf liep ik mee met een  
ambtenaar van de gemeente om een 
deel van de lijst na te lopen. We zijn 
daar goed uitgekomen, de gemeente 
heeft vervolgens alle bomen zelf gecon-
troleerd en kwam met een nieuwe lijst 
waardoor nu ruim 80 bomen niet gekapt 
hoeven te worden. Fijn, zo’n oplettende 
burger en daarna de goede samenwer-
king met anderen en de gemeente om 
deze keuring te corrigeren.  

Nieuwe Thuis (Oostwijk): Op een klein 
stukje grond met enkele mooie wilgen 
zou gebouwd moeten worden.  
Vooruitlopend op de bouwactiviteiten 
moet er eerst archeologisch onderzoek 
plaatsvinden.  
In eerste instantie moesten daarvoor  
4 wilgen worden gekapt, na protesten 
van bewoners kon dit onderzoek nu ook 
zonder de bomen te kappen. De bouw is 
nog niet zeker, maar als dit door gaat 
worden daarna op het veldje toch alle 
bomen gekapt. Dringend verzoek om 
één oude wilg op de hoek te laten staan. 
Dit zal aan de projectontwikkelaar  
worden gevraagd.  
 
Opknapbeurt van de oude Loper: wij 
hebben bezwaar gemaakt tegen de kap 
van 2 bomen. De bomen staan vlak bij 
de Jumbo met een bankje eronder.  
In de zomer zitten daar veel mensen 
gezellig bij te praten. De bomen hebben 
een sociale functie.  

Voorstel van de gemeente: één boom 
staat te dicht tegen de gevel aan, die 
wordt gekapt, de tweede boom laten 
staan, die kan zich hierdoor ook beter 
ontwikkelen. Wij zijn hiermee  
akkoord gegaan en hebben ons bezwaar 
ingetrokken. 

A20. Werkzaamheden voor de Blan-
kenburgtunnel, aanvraag door BAAK 
voor het kappen van 99 bomen.  
Er komt een nieuwe persrioolbuis in  
verband met de Blankenburgtunnel.  
Naast de plek waar de riolering komt te 
liggen moet een strook aangelegd  
worden voor het werkverkeer. Er mogen 
geen bomen meer teruggezet worden 
boven op een leiding, onderzocht wordt 
of daarnaast één rij bomen teruggezet 
kan worden. Hiermee wordt  
(onvoldoende) gecompenseerd.  
Langs de sloot moeten de populieren 
gekapt worden, er komen knotwilgen 
terug.  

Voor het volgend jaar zijn ook twee 
grote werkzaamheden te verwachten: 

Zwanensingel: Hier wordt een rotonde 
aangelegd, er is een kapvergunning 
aangevraagd voor 14 bomen.  
Er worden 15 bomen terug geplant.  

Drevenbuurt: ophoging en vervanging 
van riolering van te  voor de bewoners. 
Als eerste de Platanendreef-Oost, daar-
na de Populierendreef. Het schema is te 
vinden op de site van de gemeente.  
We zullen samen met de werkgroep 
‘Duurzaam op Dreef’, optrekken in het 
gesprek met de gemeente.    

Verbreding A20: locatie Marathonweg. 
19 bomen kappen in verband met het 
verplaatsen van het geluidsscherm.  
Verbreding A20 komt eerst aan de 
noordzijde van de A20. Bij de kruising 
Holysingel wordt de weg verbreed aan 
de zuidzijde, daar moet het scherm bij 
Ambacht verplaatst worden. De zuidkant 
ligt vol met leidingen, daar mogen geen 
bomen bovenop worden geplant.  
Tweede deel van de Lepelaarsingel naar 
het Kethelplein, hier komt een nieuw 
geluidsscherm. Ook het hele viaduct 
wordt vernieuwd. Bomen ten noorden 
van het viaduct moeten weg.  

Tenslotte: de warmteleiding over Noord 
van Eneco wordt doorgetrokken door 
wijk Holy richting Delft. Aan de precieze 
uitvoering wordt nog gewerkt. Dit zal 
grote impact hebben op de bomen.  

Nelleke van der Luit 

Stichting Boombehoud spreekt een woordje mee 
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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 

 
     
 

www.facebook.com/ 
stichtingboombehoudvlaardingen 


