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Betreft: bomen snoeien, rooien, of herplaatsen. 

Geachte Mevrouw, Mijnheer of Commissie, 

Verschillende bewoners in meerwijk maken zich de laatste jaren zorgen om de bomen die 
rondom onze flats staan. Het betreft hier de flats: Bemadottelaan , Forelstraat, Bertha von 
Suttnerstraat. Elsa Brandstromstraat. Florence Nightingalestraat, Cornelia de Langestraat en 
de Aletta Jacobsstraat. Reden voor dit verzoek, is de onstuitbare groei en hoogte van de 
bomen rondom deze flats Tevens ook de enthousiaste uitgroei van overhangende takken over 
de balkons. Het be-nemen van behoorlijk wat zonlicht. De somberheid in het leefgedeeite van 
bewoners die daardoor hun electra rekeningen in hoogte zien stijgen. 

Over genoemde flats, bestaat via Elan wonen een bewonerscommissie. De bewoners
commissie van Elan wonen heeft regelmatig overleg met elkaar, om het woonplezier van de 
bewoners te verbeteren, suggesties en klachten van bewoners aan te horen. Grote klachten 
worden in overleg met Elan wonen besproken. Door een klein budget van Elan wonen kan de 
bewoners-commissie zelf kleine materialen, nodig voor de genoemde flats, bekostigen . Ook 
is deze bewoners-commissie bezig met de problematiek betreffende groen rondom onze flats 
via Elanwonen. 

Bij het ontstaan van de flat en de overige flats, behorende tot het gedachte goed van de Elan 
wonen c.q.bewonerscommissie en de omliggende omgeving, is toendertijd besloten om snel 
groeiende bomen neer te zetten. Op zich een goed idee. Nu wij echter ongeveer 50 jaren 
verder aan zijn, beginnen deze bomen zich tegen de bewoners te keren . In het verleden zijn 
deze bomen nooit of zeer summier gesnoeid. Laat staan dat ook maar iemand van de vroegere 
hout en plantsoenen dienst, hier aandacht aan gaf. Men plantte snel groeiende bomen om het 
park en omgeving, (o.a. Bemadottelaan, Bertha von suttner ,enz.) een aangenaam aanzien te 
geven. En dat was het zeker in het verleden. 

De bomen hebben inmiddels door de jaren in hun groei een zodanige grote aangenomen, dat 
zij meer tot last, als tot een genot zijn. Zij hebben zo langzamerhand de status bereikt die je 
tegen komt in een bos als Elswout, De Haarlemse Hout, en het Heemsteeds Groenendaal maar 
niet in een woonwijk dicht op de flats en huizen. Ik /Wij als bewoners, die wonen op deze 
genoemde flats, kunnen de meerwaarde van deze grote bomen, niet meer in een positieve 
denkwijze omzetten. Deze bomen staan zowel aan de voorkant en achterzijde aan de zijkant 
van de flats. O.a. de flat Forelstraat, met nieuwe grote balkons kijken tegen bomen aan. 
Bewoners van de Elsa Brandstromstraat kijken tegen bomen aan, bewoners vann de 
Bernadottlaan kijken tegen bomen aan, enz .enz. Beide hebben geen uitzicht over park en 
Meerplas, De hoeveelheid daglicht dat in onze woonkamers schijnt is met de zon nog te doen. 
Zodra het echter zonloos en grijs weer is, moet de verlichting in veel woonkamers aan. . 
Tevens schijnt er weinig zonlicht op de balkons van de eerste, tweede, derde en vierde 
verdieping. Het woon plezier was vroeger, uitzicht over het water van de meerwijkpias, 
molenplas, bij behorende parken Vijfhuizen. Helaas is dat verleden tijd. 



De volgende argumentatie punten hebben ik als volgt samen gevat. 

1. De hoogte van de bomen reiken op dit moment hoger dan een flat van 4 verdiepingen. 
Sommige bomen hebben inmiddels de 6 verdiepingen bereikt. Door hun volheid in bladeren 
werken zij als een zonnescherm , waardoor zonlicht maar in beperkte mate op de balkons 
aanwezig is. 

2. De bomen benemen in het woongedeelte zoveel licht dat als de zon niet schijnt behoorlijk 
wat bewoners het licht in onze woongedeeltes aan moeten zetten, teneinde de soberheid in 
daglicht te omzeilen. 

De bomen staan zeer dicht op de flats . Naar mijn gevoel TE dicht op de flat. Bij het 
plaatsen, is niet vooruit gedacht dat deze bomen een behoorlijke omvang kunnen aan nemen. 

4. De bomen staan zo dicht op de flat dat de sommige buitenmuren door gebrek aan zonlicht 
extra koud aanvoelen. Wat binnen in het woongedeelte te merken is door hogere stook kosten. 

Natuurlijk speelt dit proces al langer. Dat proces groeit met de jaren . Het heeft nu een punt 
bereikt dat ik/wij ons tegen deze, op zich mooie bomen gaan keren. Veel bewoners begrijpen 
dat het rooien van deze bomen een moeilijk issue is . Aan de ander kant denken wij dat als je 
bomen plaatst, er ook een zorg is of de bomen najaren nog steeds aan de verwachtingen 
voldoen . Ook dat is een zorg plicht. Naar mijn/ons gevoel is dat al jaren met een dikke korrel 
zout niet bekeken. Mijn/Onze vrije gedachten over bomen is misschien niet deskundig 
genoeg . Ik/wij vinden wel dat het ook zo niet langer kan en zoeken naar mogelijkheden om 
het een en ander onder Uw aandacht te brengen. 

Het bureau Meldpunt Leefomgeving beweert na mijn melding keihard, dat de bomen elk jaar 
gesnoeid worden. Ik kan u als bewoner meedelen dat dit een pertinente leugen is. Het komt op 
mij over als een afmakertje van bureau Meldpunt, dat kennelijk denkt dat ik/wij er voor hun 
zijn, inplaats van dat het meldpunt er voor ons als burger is. Als burger heb ik nu al 
ondervonden dat ik van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Ook blijkt na onderzoek dat 
bureau schalkwijk (op het Klein Heiligland) zegt, dat de bomen elke vijfjaar worden bekeken 
en waar nodig gesnoeid worden. Als wijkbewoner moet ik U zeggen dat het op papier leuk 
klinkt maar dat de praktijk is dat niemand, maar dan ook niemand, naar deze bomen omkijkt. 
Laat staan snoeien en verzorgen. 

Via de wijkschouw waar ik als bewoner aanwezig was, heb ik begrepen dat het tempo waarop 
beslissingen eventueel genomen worden, nog lager is als het tempo van onze ambtenaren en 
dat dit dan waarschijnlijk een tien jaren plan zal worden. Tevens werd toegegeven dat dit wel 
een probleem was waar men eigenlijk niet goed raad mee wist. Want kom niet aan de bomen 
in Haarlem. 

Nu is de algemene trendt in nederiand dat als bomen om waaien, er wordt geschreeuwt; "van 
wat erg". En: "kijk die auto eens die er onder verpulvert is". En er daarna pas iets 
gebeurt.nammelijkde omgevallen boom weg halen. De overige bomen blijven staan tot zij bij 
de volgende storm aan de beurt zijn. Het spreekwoordelijk laat maar waaien principe vooraf 
en niemand is verantwoordelijk als het is gebeurt. Wie zaait zal ook zijn verantwoordelijkheid 
moeten nemen. En daar ontbreekt het nog al eens aan. 

Oplossingen; 



Ik /wij denken hierbij aan een forse snoei in de kruin en een forse snoei van takken. Zeker die 
takken die teveel richting balkons hangen Het zal zeker de doorlaatbaarheid van het daglicht 
in onze woningen bevorderen. Graag zouden ik/wij met U in overleg komen om deze 
bezwaren toe te lichten. Voor de goede orde! Ik/ wij zijn tegen een kaalslag. Een her 
inrichting met jonge aanplant juichen wij zeker toe. 

Dat er iets aan deze situatie gedaan moet worden is buiten kijf. De bewoners zien meer in een 
democratisch overleg, als de agressieve gedachtes,, die soms de kop op steken. We zijn het 
eigenlijk zat dat het niemand van de groenvoorziening eigenlijk interesseert of deze bomen 
inderdaad wat aandacht nodig hebben . Bomen oké, maar er dan wel op een 
verantwoordelijke wijze mee omgaan. 

Zelfben ik van mening dat nu de wijk is gesetteld en aan gekleed met snelgroeiende bomen 
voor het gezicht, het nu tijd wordt bepaalde reuzen te kappen en hiervoor weer frisse jonge 
aanplant in plaats neer te zetten tot b.v. een hoogte van 4 meter. En tevens voorzien van een 
degelijk snoei en onderhouds plan. Zo krijgen wij als bewoners en de generatie die na ons 
komt weer plezier in het wonen, in onze flats. Kan het daglicht en het zonlicht weer in onze 
woonkamers komen. Tevens zijn wij positief bezig met het milieu omdat onze 
electriciteitsrekening hier door duidelijk omlaag kan. 

Als een van de bewoners van deze flats heb ik gemerkt dat het kennelijk nodig is dit op 
meerder fronten dit probleem aan te pakken. Dat is ook de reden om U hier aan te spreken. 
Misschien is dit niet de juiste insteek. Maar als dolende burger ga ik bij U beginnen, in de 
hoop dat deze brief zal leiden naar een begin voor onze strijd tegen licht, zon,en uitzicht. 

Wij verzoeken met de meeste hoogachting een vlot tempo. 

Met vriendelijke groet 

R.A.J. Rouwhorst 


