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Voor u ligt weer ons  
nieuwe jaarverslag.  
En zoals voor veel organi-
saties geldt, een lastig jaar 
doordat we regelmatig 
geen fysiek overleg konden 
hebben met de gemeente.  
Ook door de veranderingen 
van contactpersonen bij de 
gemeente was het voor de 
stichting zoeken welke plek 
we binnen het reguliere 
overleg konden hebben.   
U leest daarvan op de  
laatste bladzijde.Tevens 
lopen er enkele projecten 
waarbij bomen gekapt  
worden door andere over-
heden, zoals Rijks-
waterstaat en de Gasunie.  

Ook is het bijzonder  
jammer dat we onze  
traditionele donateurs  
ochtend/ middag niet  
konden organiseren  
vanwege corona.   
Hadden we eerst nog hoop 
dat het dit najaar beter zou 
worden en een bescheiden 
informatiebijeenkomst weer 
zou kunnen, de tijd leerde 
dat dit niet mogelijk was.  

We proberen u door deze 
Nieuwsbrief zoveel moge-
lijk bij te praten over ons 
werk en de aandacht die 
we aan sommige projecten 
besteden. Maar ook dit 
werk is anders en niet 
makkelijk, veelal worden 

de overleggen met de  
gemeente via video-
overleg doorgenomen.  

Gelukkig kunnen we juist 
met ons werk ook vaak 
buiten zijn, met voldoende 
afstand kon dit ook nog wel 
geregeld worden. Je kunt 
ook het beste een situatie 
ter plaatse beoordelen.  
We deden dit bij het traject 
van de Gasunie waarbij de 
leiding langs Holy Zuid en 
Noord loopt, bij het project 
Vijfsluizen en ook bij de 
Krabbepark.  

U leest hierover verderop 
in deze nieuwsbrief.  

Bij deze projecten hebben 
we ondersteuning van Huib 
Sneep en Eelco van Ruij-
ven, beiden vanuit hun 
werk met veel kennis van 
zaken over bomen. We zijn 
daar heel blij mee.  

Voor de juridische vragen 
van afgelopen jaar werden 
we gesteund door de jurist 
van de landelijke Bomen-
stichting.  

Dankzij deze hulp en  
kennis kunnen we onze 
inzet voor het behoud van 
bomen met goede argu-
menten onderbouwen.  

De Landelijke Bomenstich-
ting bestond dit jaar 50 
jaar.  
Een van de activiteiten om 
dit te vieren was een bo-
menreis naar Zuid-
Engeland. We hadden ons 
hiervoor opgegeven en 
wilden een mooi verslag 
maken voor deze Nieuws-
brief. Maar ook deze reis 
kon vanwege corona niet 
door gaan. Wie weet kan 
deze in 2021 wel doorgaan 
en krijgt u in de volgende 
Nieuwsbrief toch nog een 
reisverslag van ons.  

We hopen dat u met inte-
resse deze brief zult lezen 
en u blijft van ons horen, 
ook al is het dit jaar alleen 
op papier. Uiteraard hopen 
wij ook dat u ons werk blijft 
steunen.  

Nelleke van der Luit 

In het Dordrechts museum is een  
tentoonstelling te zien met als titel  
“Diep geworteld”. Deze tentoonstelling is 
onderdeel van de activiteiten van de  
Landelijke Bomenstichting die dit jaar 
haar 50 jarig bestaan vierde.  
Helaas konden bijna alle activiteiten door 
corona niet doorgaan.  
Deze tentoonstelling gelukkig wel.  

Enkele van de schilders zijn: Mondriaan, 
Jacob van Ruisdael, Vincent van Gogh 
en Gerard van Nijmegen. U moet wel 
vooraf reserveren vanwege corona maat-
regelen. U kunt tickets reserveren via  
de website van het Dordrechts Museum. 
De tentoonstelling is tot 5 april te zien, 
ook is er een mooie bomenroute langs 
monumentale bomen te maken in  
Dordrecht. 
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De Heemtuin Westwijk 

 
In september hoorden wij 

dat de  gemeente plannen 

had om te bezuinigen op 

de kosten van de Heemtuin 

in de Westwijk. Dit zou 

inhouden dat de beheerder 

weg moet en gezocht zal 

worden de zorg voor de 

Heemtuin aan vrijwilligers- 

organisaties over te  

dragen.  

Het behoud van bio-

diversiteit is een belangrijk 

thema in onze tijd.  

De kwetsbaarheid van een 

Heemtuin is heel bijzonder 

en daarom is deskundig 

onderhoud noodzakelijk. 

De Heemtuin speelt ook 

een belangrijke rol in de 

natuurbeleving van jonge 

kinderen. Drie maal per 

week is er kinderopvang 

van Un1ek, daarnaast zijn 

er in vakanties lessen voor 

de BSO.  

Wij zijn een petitie gestart 

om het deskundig beheer 

van de Heemtuin te be-

houden. De petitie is meer 

dan 1500 keer getekend. 

Helaas heeft de Gemeen-

teraad ons initiatief niet 

gehonoreerd. Overigens 

zoeken we verder naar 

andere mogelijkheden.  

Bomen in de Nederlandse schilderkunst  

Heemtuin, Westwijk  



Ongeveer 6 jaar geleden werd in  
Vlaardingen de warmteleiding over Noord  
aangelegd door Eneco. De restwarmte 
van de AVR Rozenburg werd zo ingezet 
voor leverantie van schone warmte en 
energie via Vlaardingen en Schiedam 
naar Rotterdam. De bedoeling was om 
later een aftakking naar het Noorden te 
maken. Hierbij wordt dan in de toekomst 
ook de warmte voor de woningen in Holy  
betrokken.    
Deze tweede fase is de warmteleiding 
door het Midden, beheert door GasUnie.  
GasUnie legt WarmtelinQ aan.  
Het project WarmtelinQ staat ook wel  
bekend als Leiding door het Midden. 
 
WarmtelinQ is een hoofdtransportleiding 
voor warm water. Met dat water kunnen 
woningen en bedrijven in Zuid-Holland op 
termijn duurzaam verwarmd worden.  
De volledige leiding loopt straks van de  
Rotterdamse haven naar het bestaande 
warmtenet in Den Haag. De hele leiding 
bestaat uit drie tracédelen: Vlaardingen-
Den Haag, Delft-Westland en Vlaardingen
-Vondelingenplaat (Rotterdamse haven). 
 
De leiding wordt bij de Burgemeester 
Heusdenlaan afgetapt van de Leiding over 
Noord en loopt voorbij het viaduct bij de 

Lepelaarsingel, door het groene  
plantsoentje aan de rechterkant richting 
de Zwanensingel, aan de zuidkant van de 
Zwanensingel richting de A4. Hier gaat hij 
naar het noorden toe. Langs Holy-Noord 
gaat de warmteleiding middels een boring 
onder de grond naar de polder toe.  
Het blijft een hele ingreep en zoals bij veel 
projecten verliezen we eerst veel groen.  

Wij hebben afgelopen jaar meerdere  
keren met de uitvoerders van GasUnie 
daar rond gelopen, daarbij ook nog wat 
ideeën kunnen aandragen om groen en 
bomen te sparen. Onder andere ligt er 
nog een vraag van ons om ook een boring 

te doen parallel aan de A4 bij Holy-Zuid.  
Dan zouden enkele honderden bomen 
kunnen blijven staan.  

Langs het fietspad wordt na aanleg van de 
leiding het groen hersteld en ook  
toegevoegd. Ook worden er twee mooie 

moeraseiken verplaatst naar een nieuwe 
plek op het terrein. Hieronder een  
technisch verhaal van de voorbereiding 
voor de verplaatsing van de bomen.  
Een hele klus en bijzonder interessant.  

Op maandag  23 november werden de 
twee Moeraseiken voorbereid op de  

verplanting in  het najaar van 2021.  
Zij hebben een stamdiameter ongeveer 25 
cm, hoogte 8 meter. Daartoe is eerst een 
sleuf gegraven op ongeveer 120 cm  
afstand van de stam tot in het grondwater. 
Vervolgens is plastic tegen de kluit gezet 
wat de wortels dwingt om binnen de kluit 
te vertakken en zo deze steviger te  
maken. Ook is een horizontale ventilatie-
buis aangebracht op een diepte van  

30 cm, wat de bewortelingssnelheid  
stimuleert. Omdat de onderzijde van de 
kluit niet losgemaakt is, blijft de boom  
stabiel en kan ook met minder wortels 
toch voldoende vocht opzuigen.  
Nu maar duimen dat de bomen een mooie 
toekomst krijgen.   
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Warmteleiding door het Midden 

“Er ligt nog een vraag van ons 
om ook een boring te doen  
parallel aan de A4 bij Holy-
Zuid. Dan zouden enkele  
honderden bomen kunnen  
blijven staan.”  

 
Memory Trees 

Op initiatief van een familie in Holy werd een werkgroepje opgericht om Vlaardingers 
de mogelijkheid te bieden een boom te planten ter herinnering aan een speciale ge-
beurtenis. Dat kan zijn bij een geboorte, huwelijk, het halen van een diploma of het 
overlijden van een geliefde. De gemeente heeft het eerste stukje grond hiervoor aan-
gewezen bij het nieuw aan te leggen Krabbepark. Er wordt al volop gewerkt aan het 
grondwerk ter voorbereiding aan dit eerste herinneringsbos, ofwel Memory Trees.  

Eelco van Ruijven heeft hiervoor een mooi ontwerp gemaakt en Len Munnik een logo. 
Na nog wat officiële handelingen, zoals het oprichten van een Stichting, communicatie, 
etc. hoopt de werkgroep (dan Stichting Memory Trees) half februari de eerste boom te 
kunnen planten. Stichting Boombehoud participeert in dit project. 

Twee Moeraseiken worden 
voorbereid op de verplanting 
in het najaar van 2021.  



Minibosje Oostwijk 

Krabbeplas 
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De speelplaats aan de Ida Maria de Raath-
straat is een plek waar weinig kinderen  
komen om te spelen. Deze plek is de laatste 
jaren hard achteruit gegaan en bestaat in 
grote lijnen uit een flinke plak asfalt, een 
grasveld die inmiddels dient als honden-  
uitlaatplek en wat afgeschreven speel-
toestellen. Een aantal buurtbewoners zijn 
eind 2019 in gesprek geraak met de wijk 
coördinator Oostwijk en het idee ontstond er 
een minibosje te creëren. 
 
De plek heeft veel potentie: er staat een 
prachtige Lindeboom en zijn er langs de  
randen al een aantal mooie flinke bomen 
aanwezig. Met steun van een aantal directe 
omwonenden is er een plan ontwikkeld om 
een minibos te creëren waar meerdere  
functies samen komen, een “symbiose bos”. 

Zo wordt er in dit minibosje niet alleen een 
handjevol bomen geplant, maar de oude 
speelfunctie wordt ook weer in ere hersteld. 
Op een natuurlijke manier, waardoor mens 
en dier samen kunnen genieten van deze 
mooie plek. In het plan worden diverse  
functies gecombineerd zoals recreatie,  
educatie, klimaatadaptie (waterbuffer)  
en biodiversiteit in de stedelijke omgeving.  
Stichting Boombehoud helpt de buurt-
bewoners bij het aanvragen van fondsen en  
subsidies om het plan te kunnen realiseren, 
uiteraard met een bijdrage vanuit de 
gemeente. Door deze fantastische samen-
werking tussen de gemeente, Stichting 
Boombehoud en de buurtbewoners rondom 
de speelplaats wordt hier hopelijk op korte 
termijn een prachtige groene plek gereali-
seerd waar Vlaardingen trots op kan zijn. 
 
   Eelco van Ruijven 

Als compensatie voor de ‘overlast’ van de 
aanleg van de Blankenburgtunnel, werd 
met de gemeente overeengekomen  het 
Krabbepark (achter de Westwijk) op te 
knappen en opnieuw in te richten, samen 
met de surfplassen. Al enkele jaren  
geleden werden meerdere sessies  
gehouden voor de nieuwe inrichting,  
waaraan alle Vlaardingers mee konden 
doen. Ook wij waren aanwezig bij deze 
avonden. Er was aan het Krabbepark al 
jaren weinig onderhoud geweest, veel  
bomen waren van slechte kwaliteit,  
daarnaast hadden veel essen last van 
essentaksterfte, een ziekte die in heel  
Nederland voor problemen zorgt.  
Er werd een nieuw plan  gemaakt voor het 
park, meer ruimte voor recreatie. Tevens 
zal een waterharmonica gaan zorgen voor 
schoner water in de surfplassen.  

Een tweetal keren zijn we met de project-
leider van de gemeente en de boswachter 
van Staatsbosbeheer door het gebied 
gelopen en hebben nog wat kunnen aan-
passen. Er komt een mooier en duurzamer 
park. Voordat er gekapt zou worden zijn 
we met de gemeente en Staatsbosbeheer 
enkele keren door het  park gelopen en 
hebben we ter plekke nog wat  
aanpassingen kunnen aanbrengen.  
Maar zoals dat altijd is als er bomen  
gekapt worden is het erg schrikken als je 
nu ziet hoeveel bomen gekapt zijn.  
Grote kale plekken, het is niet fijn.  
Maar het plan voor de toekomst ziet er 
goed uit. De gemeente zal nog dit  
plantseizoen nieuwe bomen planten.  
En natuurlijk, het duurt heel wat jaartjes 
voordat deze bomen ons weer een blij 

gevoel geven, dat is jammer. Het Krabbe-
park wordt een park voor de toekomst.  

Vijfsluizen:  Samen met Huib Sneep uit 
Schiedam hebben we begin dit jaar enkele 
keren op het terrein van Vijfsluizen, een 
gesprek gehad met Ron van den Brink, 
projectontwikkelaar van Heijmans Vast-
goed B.V. Het is een heel ambitieus plan, 
een woonwijk in een groen park. De  
tekeningen zagen er fraai uit, het verhaal 
was goed. Toch is de impact voor nu heel 
groot. Later hebben we op het park rond-
gelopen met de landschapsarchitect om 
zelf te zien welke bomen er gekapt  
worden, wat de overwegingen zijn  
geweest om sommige bomen te sparen 
waardoor anderen dan wel gekapt moeten 
worden. Er bleek weinig ruimte te zijn voor 
voorstellen van ons om enkele andere 
keuzes te maken. Er worden in totaal 671 
bomen gekapt en 440 nieuwe geplant. 
Hoe gaat Heymans dit verlies van groen 
compenseren? Een voorstel van ons is om 
een prachtige beeldbepalende grote linde 
te verplaatsen naar een plek die dan inge-
past kan worden in het plan. Helaas vindt 
Heymans dat dit voorstel een te grote  
kostenpost in het geheel is. Wij vinden van 
niet en ook de gemeente is vóór het  
voorstel. De kapaanvraag voor de eerste 
fase is verleend, voor de tweede fase 
houden we het in de gaten, hierin staat de 
mooie linde. We willen ons hier hard voor 
maken. Tevens moet dan ook het hele 
herinrichtingsplan aangeleverd worden, 
wat bij de eerste fase nog niet gebeurd is.  
 
   Nelleke van der Luit 

Contrôle op het Boom- 
veiligheidsonderzoek (BVO) 
door Nelleke, Huib, Janneke 
en Eelco. Lees verder op pag. 3 



Nieuwbouw Vogelbuurt 

Het laatste deel van deze de vogelbuurt is 
aan de beurt voor nieuwbouw. Er komen 
grondgebonden woningen, hiervoor moeten 
130 bomen gekapt. Het plan was door de 
gemeente nog verschillende keren bijgesteld 
om meer bomen te sparen, het oostelijk  
gelegen parkje wordt in het geheeld  
gespaard. Helaas moet daar toch nog een 
heel grote plataan weg. Ten westen van het 
project stond langs de weg nog een rij  
bomen. Ook deze bomen waren op kwaliteit 
beoordeeld, een deel van de bomen waren 
van slechte kwaliteit, maar er stonden ook 
nog bomen van voldoende kwaliteit tussen. 
De gemeente wil na de bouw van de wijk 
deze straat herinrichten en de parkeer-
plaatsen veranderen. Het leek ons heel  
logisch om de nog gezonde bomen in te  
passen en een betere groeiplaats te geven.  

De gemeente wilde helaas toch alle bomen 
kappen, wij hebben gepleit om de gezonde 
bomen in te passen in de nieuwe inrichting. 
Nadat de gemeente bij haar standpunt bleef 
hebben wij bezwaar gemaakt bij de bezwaar-
commissie. 

Helaas hadden we onvoldoende stukken 
gekregen over de kwaliteitsomschrijving van 
de bomen. Wij gingen ervan uit dat er 12 
bomen van voldoende kwaliteit waren en 
konden blijven staan.  

Pas tijdens de hoorzitting hoorden wij dat van 
de 12 bomen er nog 7 onvoldoende  
scoorden. De andere 5 bomen werden in het 
onderzoeksrapport wel beschreven als  
waardevol. Toch wilde de gemeente ook 
deze bomen kappen. Helaas heeft de  
bezwaarcommissie ons bezwaar niet  
gehonoreerd.  

We zijn niet verder in beroep gegaan maar 
betreuren het dat de gemeente toch besloot 
deze gezonde bomen te kappen.  

Boom Veiligheids Onderzoek, ofwel BVO. 
In de vorige Nieuwsbrief meldde wij al dat elk 
jaar een deel van de bomen van Vlaardingen 
wordt gekeurd op veiligheid en beheer-
maatregelen. Dit gebeurt door een boom-
technisch advies bureau. Vorig jaar kregen 
wij de indruk dat het onderzoek wel erg  
rigoureus was. We hebben daarna zelf én 
samen met de gemeente nog veel bomen 
nagelopen waardoor meer dan de helft van 
de bomen zijn blijven staan. De gemeente 
heeft inmiddels een ander bureau  
ingeschakeld.  
Ook nu hebben we zelf een steekproef  
gehouden, waarbij we constateerden dat er 
een beter en meer betrouwbaar rapport lag.  
We hebben nog wel bij enkele bomen  
vraagtekens voor de noodzaak tot kappen en 
hebben dit doorgegeven aan de gemeente.  

Scouting: Scouting heeft voor de verhuizing 
van hun clubgebouwen naar de Vaart veel 
bomen moeten kappen. Hierbij is onduidelijk-
heid ontstaan wie verantwoordelijk is voor 
het verlenen van vergunning. Het is een  
ingewikkelde juridische kwestie en dat past 
niet binnen deze Nieuwsbrief. Belangrijk is 
wel dat dit voor de toekomst wél goed  
geregeld gaat worden. Er is verschil van  
inzicht tussen de gemeente en onze stichting 
over het gemeentelijk bomenbeleid buiten de  
bebouwde kom. Wij hebben hierover  
inlichtingen gewonnen bij de jurist van de 
landelijke bomenstichting en baseren ons 
standpunt op zijn advies. Na meerdere  
gesprekken met de gemeente hopen we hier 
straks goed uit te komen.   

Stichting Boombehoud spreekt een woordje mee 

B ezo ek  o ns op  het  
w eb  

w ww . bo ombehou d .
nl  
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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 

Bomencompensatie Blankenburgtunnel 

Besprekingen met BAAK en Rijkswaterstaat over compensatie bomen in verband met  
bomenkap voor de werkzaamheden van de Blankenburgtunnel en de Waterharmonica.  

Regelmatig werden we, als “stakeholder”, door BAAK uitgenodigd om bijgepraat te worden 
over de werkzaamheden. Ook waren vertegenwoordigers van het Volksbos aanwezig in 
verband met het kappen van de bomen van het aangelegde 2e Volksbos. Er was een goed 
overleg tussen de verschillende partijen en voor compensatie van de bomen van het  
Volksbos werden goede alternatieven gevonden.   

Vanwege de bouw van de tunnel zijn honderden bomen gekapt. Rijkswaterstaat is verplicht 
deze bomen te compenseren. Het aantal moet verdeeld worden tussen Rozenburg,  
Maassluis en Vlaardingen. Voor Vlaardingen betekent dit dat de gemeente ongeveer 870 (?) 
plekken mag aanwijzen om bomen terug te planten. Bij de Waterharmonica (Zuidbuurt, 
Krabbeplas) werden ook de bewoners van de Zuidbuurt betrokken. We zijn daar eind deze 
zomer nog met elkaar op locatie gaan kijken. Er werden nog wat aanpassingen getroffen 
waardoor meer bomen konden blijven staan. Door de gemeente werden enkele locaties 
aangewezen om extra bomen te planten.  
 
Ook ons is gevraagd locaties aan te wijzen voor extra bomen. Wij hebben een aantal  
plekken voorgesteld, waarvan enkele vervielen wegens bestaande leidingen en rioleringen  
of waar in de toekomst gebouwd gaat worden. Toch zijn we blij met de plekken waar nu wél 
extra bomen geplant gaan worden. Plekken die belangrijk zijn om extra groen te hebben, 
meer groen voor meer opvang van fijn stof, voor meer verkoeling in de stad.   
Bijvoorbeeld: extra bomen bij de  nieuwbouw van het Hof van Delftse Sluis, langs het spoor, 
en het minibosje Oostwijk.   


