In memoriam Marijke Koster,
Jaren geleden ontmoette Marijke Koster en Erik Notenboom elkaar op een reünie van
mensen die in 1959 in Utrecht met de studie biologie zijn gestart. Beide woonden in Zeist en
het gesprek ging al snel over hoe de gemeente Zeist met haar groen omging. Marijke
maakte zich daar ernstig zorgen over en was blij te horen dat Stichting Milieuzorg Zeist e.o.
die zorgen deelde. Nader contact volgde en al snel ging Marijke participeren in de
vergaderingen van het bestuur van de stichting. De problemen waar we tegen aanliepen,
zoals het beheer van het groen, ruimtelijke ordening, waarbij groen werd opgeofferd aan
wegen en woningbouw, etc., hadden haar belangstelling en in de discussies over
oplossingen en het zo mogelijk vermijden van procedures droeg ze haar steentje bij.
Toen de penningmeester aangaf te willen stoppen was dat geen probleem. Marijke nam die
taak over en zorgde bovendien of alleen of met enige hulp voor het gereedmaken en
versturen van de Milieukrant die de Stichting twee keer per jaar toestuurde naar haar
donateurs om die op hoogte te houden van onze werkzaamheden. Omdat wij bij de
penningmeester vergaderden en dat dus stopte bood Marijke aan bij haar te gaan
vergaderen. Zij was dan thuis en de combinatie van als gastvrouw optreden en tegelijkertijd
meedenken en mee discussiëren over zaken die er steeds speelden was geen probleem. Ze
luisterde en kon dan ineens met een voorstel of oplossing uit de hoek komen. Dat ging haar
goed af.
Naast haar activiteiten voor de Stichting zette ze zich ook als bewoner in voor het behoud
van het groen binnen de gemeente. Zo heeft zij als bewoner van Bosch en Duin zowel actief
geparticipeerd bij het opstellen van het gemeentelijke groenstructuurplan als ook in de
Bomenadviesgroep.
Die Bomenadviesgroep is door de gemeente in het leven geroepen om samen met de
bewoners naar het beheer van de gemeentelijke laanbomen te kijken, waarvoor er de
komende decennia een grote vervangingsopgave ligt. Om dat hele laanbomenbestand op
peil te houden werd door de gemeente een beroep gedaan op mensen uit de samenleving
die de ambtenaren konden helpen ideeën te ontwikkelen voor het behoud dan wel de
vervanging van dat bestand en dat dan zo te doen dat het financieel haalbaar zou zijn.
Na vele jaren regelmatig om de tafel te hebben gezeten, waarbij Marijke heel veel luisterde
en dan ineens een uiterst waardevolle opmerking maakte lag er dan een Lange Termijn
Bomen Beheer Plan voor de laanbomen in Zeist. Dit werd unaniem door de raad
goedgekeurd(!) en van financiële middelen voorzien. We waren nu in het vervolg traject van
uittesten en bijstellen per laan. Aan de oplossing van de Palzerweg heeft ze nog actief haar
bijdrage geleverd.
In 2018 werd de gezondheid van haar man steeds slechter en ging al haar energie in de
mantelzorg. Ook het optreden als gastvrouw voor de vergaderingen van het bestuur van
Milieuzorg thuis ging niet meer en eind 2018 kondigde ze aan dat ze het
penningmeesterschap over wilde dragen aan iemand anders. Dat gebeurde eind 2019, maar
omdat ze op de hoogte wilde blijven van wat er speelde bleef ze wel ( agenda)lid van het
bestuur.
Uit de kontakten die we nadien met haar hadden, bleek wel dat het vaste patroon van huisen tuinwerkzaamheden in combinatie met het iedere dag meerdere keren op bezoek gaan bij

haar man Bill, die in een verzorgingshuis was opgenomen, toch wel erg zwaar was en haar
veel energie kostte. Maar bij het laatste telefonisch contact dat een van onze bestuursleden
met haar had leek er lichamelijk niets aan de hand. Het was dan ook voor ons een grote
schok toen wij van een van haar zoons het bericht kregen dat Marijke op 7 april 2020 was
overleden. Afscheid hebben wij van haar dus helaas niet kunnen nemen. Gelukkig konden
wij als Stichting nog wel via een bloemist een afscheidsboeket laten verzorgen. Zelf
aanwezig zijn kon vanwege de maatregelen in het kader van het Coronavirus helaas niet.
Wel was het gelukkig mogelijk via Internet de plechtigheid te volgen, fijn dat dit kon, maar het
is toch anders dan aanwezig te kunnen zijn bij de begrafenisplechtigheid.
We zijn blij en dankbaar dat we zo lang, namelijk 11 jaar, met haar hebben kunnen
samenwerken en zo van haar kennis en kunde, enthousiasme en liefde voor de natuur
gebruik konden maken. We verliezen met haar overlijden een lieve, warme en zeer gastvrije
persoonlijkheid. Dat ze vlak na haar man Bill is overleden moet voor de familie wel heel erg
zwaar zijn en we wensen hen dan ook heel veel sterkte met verlies van Bill en Marijke.
Het bestuur van Stichting Milieuzorg Zeist e.o.

