
Haarlem, 11 juni 2019 

Geachte raadsleden, geachte wethouder(s), 

 

Graag stel ik ons aan u voor: wij zijn Tessa van der Eem, Coen Hofland en Daphne Wiersema, en wij 

vertegenwoordigen het vergroeningscollectief van de Busken Huëtstraat te Haarlem Oost. Naast ons 

drieën bestaat ons collectief nog uit 7 andere buren.  

 

De Busken Huëtstraat is een levendige, kinderrijke straat waarin er veel sociaal contact is tussen 

buurtbewoners. Ruim twee jaar geleden zijn we gestart te verkennen hoe we ons straatje nog 

mooier en gezelliger kunnen maken. Vooral wilden we onze straat nog groener maken. Onze straat 

kent enkele bomen die op de hoek gesitueerd zijn, maar is verder namelijk helemaal kaal.  Dat is saai, 

levenloos, en ’s zomers vooral ook zinderend heet. De dubbele rij auto’s zijn de letterlijke 

blikvangers. Haarlem Oost is een van de meest versteende gebieden van Haarlem – zelfs de 

speelpleinen voor kinderen zijn vaak van beton - en zo vlakbij de druk bereisde Amsterdamsevaart 

ook een wijk waarin het fijnstofgehalte aandacht behoeft. Niet voor niets maakt onze wijkraad zich 

zorgen over de luchtkwaliteit in onze wijk. Ik hoef u wellicht niets uit te leggen over het effect van 

vergroening op ons fysieke en mentale welbevinden. Graag willen we met onze opgroeiende 

kinderen leven in een mooie, gezonde, groene wijk die leven biedt aan kleine insecten en vogels en 

waarin we kunnen meeleven met de seizoenen.  

 

Op advies van de Gemeente hebben we hierbij een open proces gehanteerd en met al onze  buren 

besproken en geïnventariseerd of er draagvlak was voor vergroening en zo ja, welk soort vergroening 

het meest wenselijk was. We hebben dit gedaan door allereerst met een Haarlemse 

landschapsarchitect alle vergroeningsmogelijkheden te verkennen. Vervolgens hebben we een 

enquête met begeleidende brief uitgestuurd naar al onze straatbewoners, waarin er de mogelijkheid 

bestond om –eventueel anoniem- ieders vergroeningswensen en –ideeën aan te geven. Hieruit 

kwam naar voren dat een grote meerderheid van de straatbewoners positief stond tegenover 

vergroening (93,3% van de stemmen), en dat de voorkeur hierbij lag voor kleine bomen in verband 

met de zichtbaarheid van groen ten opzichte van alle auto’s op straat (reactie op de brief: 57% van 

aantal huishoudens). Een veel gehoord bezwaar was dat de vergroening niet ten koste mocht gaan 

van het aantal parkeerplekken. 

 

Op basis van deze eerste resultaten hebben wij nader onderzoek gedaan. We hebben met nieuwe 

bewoners gesproken en hen meegenomen in de ideeën over vergroening zodat ook hun mening kon 

worden meegenomen. Ook hebben we aangebeld bij de mensen die niet gereageerd hadden op de 

enquête. Daarnaast hebben we op willekeurige ochtenden, middagen en avonden van diverse 

weekdagen tellingen gedaan van het aantal auto’s dat in de straat geparkeerd stond. Dit alles om 

uiteindelijk tot een gedragen plan te komen voor de plekken waar bomen konden worden 

gerealiseerd en welke consequenties dit zou hebben voor het aantal parkeerplekken in de straat. 

Ook is er onderzocht welke soort bomen geschikt zouden zijn voor aanplant in een smalle straat. Op 

basis van ieders voorkeuren hebben we een voorzet gedaan waar kleine bomen zouden kunnen 

komen te staan in onze straat. We hebben hierbij de bomen zo ingetekend dat tussen de bomen 

parkeervakken worden gecreëerd waardoor er efficiënter geparkeerd kan worden. We verwachten 

daarom ook dat er nagenoeg geen parkeerplek verloren gaat. Dit plan is gevisualiseerd en met de 



stemresultaten opnieuw aan alle bewoners in een brief uiteengezet. Iedereen die dit wilde kon zich 

aanmelden voor de vergroeningswerkgroep, waaruit uiteindelijk onze club van 10 is ontstaan. 

  

Onze resultaten hebben we met de gemeente gedeeld. Op basis van de clickmelding die door de 

gemeente is gedaan, is het plan nog iets gewijzigd. Bomen kunnen slechts aan 1 zijde van de straat 

worden aangeplant in verband met ondergrondse kabels en leidingen. Aan die zijde kan gebruik 

worden gemaakt van de bakken die er al staan. Deze bakken van 1 bij 1 meter zouden hiervoor zeer 

geschikt kunnen zijn. Het plan dat nu voorligt, is het resultaat van een proces van ruim twee jaar 

waarin buren samen met elkaar hebben gewerkt om tot dit gezamenlijke initiatief te komen. Een 

plan waarin door betere positionering van de bestaande boom/plantenbakken en door het opnieuw 

goed intekenen van de parkeerplekken, er geen parkeerplekken verdwijnen, maar waarin onze straat 

wel een mooi groen aanzicht krijgt waardoor we – vinden wij – echt het gezelligste en mooiste 

straatje van Haarlem Oost kunnen worden! 

 

Via deze inspraak willen wij u vragen: 

- Of u ook positief staat tegenover dit vergroeningsinitiatief in één van de meest verharde 

buurten van Haarlem; 

- Akkoord te gaan met bijgevoegde vergroeningsplattegrond en bomenvoorstel; 

- Medewerking te verlenen aan de vergroening van de straat door middel van de juiste 

vergunningen; 

- Herstrating van de Busken Huëtstraat waardoor de bomen en bakken op de juiste plekken in 

de straat staan, zonder parkeerplekken in te moeten leveren; 

- Budget vrij te maken voor: 

o Uitvoeringstekeningen voor herstrating Busken Huëtstraat en juiste plaatsing bomen, 

om ook definitief aantal parkeerplekken vast te stellen; 

o Aanplanting ca. 8 bomen (ca. 3 in volle grond, ca. 5 in bak, 3e grootte): aanschaf, 

aanplant, incl bomengrond; 

o Herstrating parkeerstroken Busken Huëtstraat. 

 

Wij danken u allen voor uw aandacht, 

Met groene groet, namens het Vergroeningscollectief, 

 

Tessa, Coen en Daphne 

 









Prunus Spire (mooie witte/rosige bloesem in april)



Acer Campestre (niet bloeiende groene boom)

Magnolia x loebneri Merril (april witte bloei, prachtige boom, moet wel in juiste vorm gesnoeid)



Prunus Umineko (april bloeiend wit, herfst oranje rood blad)


