
HAARLEMSE BOMENWACHTERS  HP2018-09-13    
Pleiten voor boombehoud en meer en betere m2 groen en bomen in de leefomgeving  
omdat Haarlem in NL de minst groene stad is met, op twee na, de meeste inwoners per ha. 
Bomen zijn van grote waarde voor mensen, maar worden vaak als een wegwerpartikel behandeld. 

GROEIPLAATSEN VOOR BOMEN 

In oktober 2017 heeft Daphne Huysse van GroenLinks vragen gesteld over de 

aanleg van groeiplaatsen door Spaarnelanden. Hoewel de wethouder beloofde 

spoedig te antwoorden is er tot op heden geen antwoord gegeven. 

Constaterende dat  

• veel bomen door het niet uitvoeren van maatregelen voor overlast bij de inwoners zorgen 

• de kap van gezonde bomen te snel het alternatief is voor de gemeente om van de overlast af 
te komen. (Nu speelt de kap van 7 gezonde 28 jarige bomen in de Zuiderpolder) 

 
In het DDO contract met Spaarnelanden staat niet dat zij 

• op de levensduur afgestemde groeiplaatsen moeten maken  

• boomspiegels moeten aanpassen aan de ruimte die de stamvoet nodig heeft 

• bomen voeding geven als na jaren blijkt dat de voeding onvoldoende aanwezig is en de 
wortels onder de verharding naar eten zoeken en de stenen opdrukken 

Bij het opstellen van het contract is verzuimd het advies van de beleidsafdeling groen in het contract 

op te nemen. De gemeente heeft in de afgelopen jaren geen acties ondernomen om de gebreken van 

het contract bij te stellen en aan te passen op datgene wat voor boombehoud, m2 groenbehoud en 

ecologische waardevermeerdering en biodiversiteit noodzakelijk is.  

De gemeente  

• geen budget beschikbaar stelt om werkzaamheden uit te voeren om de diverse soorten 
overlast voor burgers te voorkomen of op te lossen 

• geen second opinion vraagt aan een onafhankelijke deskundige  

• geen kosten-baten analyse maakt bij de overweging om te kappen  

• geen Bomen Effectanalyse laat maken door een onafhankelijk bedrijf voor de maatregelen 
die de overlast kunnen wegnemen (blaadjes of schaduw is geen overlast! Riolering kan 
worden hersteld!) 

 
Overwegende dat 

• groenbehoud al jaren hoog op de agenda staat en in diverse beleidsstukken wordt gepleit 
voor groenbehoud en meer en beter m2 groen en bomen. Bv HIOR, Bomenbeleidsplan, 
Duurzaamheid, Ecologisch beleidsplan, Klimaatadaptatie, collegeprogramma’s ed 

• groen vele economische en maatschappelijke waarden heeft voor mensen, flora en fauna. 
 

Verzoeken wij aan de raad om de wethouder te vragen of 

• de jaarlijks kosten voor de aanplant van circa 500 bomen in 2x2m groeiplaatsen in het 
komende plantseizoen desnoods besteed kan worden aan minder bomen. Bomen te planten  
in op de levensduur afgestemde groeiplaatsen. Aan een ingehuurd bomendeskundig bedrijf 
advies te vragen wat de juiste groeiplaats is voor elke boom.   

• het toegezegde antwoord van de wethouder aan de raad wordt voorgelegd en wanneer? 

• de aanpassing van het nieuwe DDO contract per 2019 (dus binnenkort!) in overleg met de 
deskundigen van de beleidsafdeling, strategisch beheerder en Spaarnelanden geschiedt. 

• een beleidsplan gemaakt wordt wat onder overlast van een (gemeente) boom wordt 
verstaan en wat de gemeente beschikbaar stelt om overlast te voorkomen. 

  


