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Deze bijlage geeft een overzicht van mogelijke locaties. Alle locaties zijn bezocht en
beoordeeld. De beste locaties staan in de eerste kolom, de locaties die niet geschikt
zijn maar wel genoemd in een eerdere annotatie zijn wel benoemd om te zorgen dat
er een compleet overzicht is.
Onderstaande tabel geeft een indicatie, uiteindelijk moeten de locaties voldoen aan de
eisen uit dit handboek Haarlemse minibossen.
Geschikte locaties

Eigendom Oppervlak
(≥200m2)

Indicatie
bodem

Educatie

Toelichting

Vrijheidsweg nabij
Zuiderpolderschool

Ja

NNB

Mogelijk

Er wordt aangesloten bij een steenbreekterrein van 2017. Nadeel is dat
deze beplanting moet worden verwijderd bij aanleg van een minibos. Er
liggen nagenoeg geen leidingen uitgezonderd een uiteinde van een
datakabel. De Zuiderpolderschool ligt er naast.

Ongeschikte locaties

Eigendom Oppervlak
(≥200m2)

Indicatie
bodem

Educatie

Toelichting

Voldoende

Oorkondelaan/Pladellastraat Ja

Voldoende

NNB

Mogelijk

Valt af i.v.m. ontwikkelingen op korte en middellange termijn,
stedenbouwkundig plan laat weinig ruimte, alles wat nu groen is wordt in
de toekomst bebouwd. Onder de kleine ruimte die er is liggen
ondergrondse hoog- en middenspanningsleidingen.

Westerstraat

Deels

Voldoende

NNB

NNB

Grond is geen eigendom van de gemeente. Onderhandelen met Prorail
over grondruil- of koop vergt een (te) lang traject. Op langere termijn wel
geschikt om een klein park of Minibos voor de wijk te maken.

Deel Houtvaartkwartier

Ja

Voldoende

NNB

NNB

Het Van Leeuwenhoekpark en het Wilgenveld kennen al een hoge
ecologische waarde, een minibos op die plaats voegt niets toe.

Delftplein

Ja

Voldoende

NNB

NNB

Deze locatie ligt tegen Velsen aan. Bereikbaarheid vanuit Haarlem-Noord
is niet optimaal. Er zijn reeds houtwallen en bermen met een ecologische
begroeiing. Geen toegevoegde waarde op deze plek.

Mooie Nelweg

Ja

Voldoende

NNB

Nee

Dit is een reservaat ingericht als compensatiegebied voor de
rugstreeppad. Een minibos is hier ongewenst, het terrein moet voor de
padden open, zanderig en dynamisch blijven.
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Vervolg ongeschikte
locaties

Eigendom

Oppervlak
(≥200m2)

Indicatie bodem Educatie

Toelichting

Spaarndamseweg

Ja

Veel
onderbroken
ruimte

NNB

NNB

Dit is een locatie waar het vooral heel erg versteend is en met name een
verkeersfunctie heeft. Een kade langs het Noorder Buiten Spaarne is niet geschikt
om in te richten als minibos. Het zijn locaties die veel onderbroken worden door
straatmeubilair, bomen, fietspad etc.

Hoek Nelson Mandelapark

Ja

Voldoende

NNB

Mogelijk

Dit is een bestaand park dat druk bezocht wordt. Het functioneert goed en bij het
aanleggen van een minibos zal er geschoven moeten worden met functies in het
park. Het zou zelfs ten koste kunnen gaan van bestaande functies of bestaande
bomen. Deze locatie is niet geschikt, wel kan er gekeken worden naar de
uitbreiding en vervanging van bomen om het bomenbestand op deze locatie op
peil en vitaal te houden (aanbeveling!).

Schoterbos

ja

Voldoende

NNB

NNB

Dit park is kort geleden opnieuw ingericht en hier is geen rekening gehouden met
een element als een minibos. Diverse onderdelen zijn wel op een meer
ecologische wijze ontworpen en ingericht. Advies is om hier niet een toevoeging
in de vorm van een Tiny Forest te doen omdat de meerwaarde ten opzichte van
de huidige functies beperkt is (reeds onthard, ecologische waarden aanwezig).

Plesmanplein

Ja

Voldoende

NNB

NNB

Het advies is om hier geen Minibos aan te leggen. Dit plein wordt met name
gebruikt door voetgangers uit het naastliggende bejaardencentrum en leerlingen
van de aangrenzende school. Wel kan het aanwezige groenoppervlak worden
vergroot op een manier die past bij de bestaande ruimtelijke context.

Meerspoorpad

Ja

Voldoende

NNB

NNB

Dit is een gebiedje met volkstuinen, speelveldje, watergang en ‘recreatief’ groen.
Dit functioneert prima. Een minibos zal hier geen meerwaarde hebben.

Deel Zijlweg/Randweg

Ja

Onvoldoende

NNB

Oerkap

Ja

Voldoende

NNB
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Deze locaties langs de randweg zijn erg druk en niet geschikt. Ook de combinatie
met educatie gaat op deze locaties lastig worden. Vergroening en extra bomen is
hier wel een aanbeveling. De lijststructuur die de bomen vormen kan op een
aantal plekken aangevuld worden.
NNB

Deze kavel is uitgegeven met het oog op stedelijke ontwikkeling.
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