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HAARLEMSE BOMENWACHTERS      
Pleiten voor boombehoud en meer en betere m2 groen en bomen in de leefomgeving  
omdat Haarlem de minst groene stad is met, op twee na, de meeste inwoners per ha. 
 
 
 

 

Geachte raadsleden,       13 juni 2019 

 

 

Onze planeet heeft een leefbaar klimaat gekregen dankzij biomassa. 

 

Zonder biomassa zou deze planeet een van de vele zuurstofloze, bloedhete, gortdroge, 

planeten in ons zonnestelsel zijn. En zouden wij nu niet over een biomassacentrale 

kunnen praten.  

 

- Biomassa produceert de zuurstof die we nodig hebben. Het zijn onze longen. 

Het is maar een precair laagje O2 wat ons scheidt van het heelal.  

 

- Biomassa is de stoffilter die schadelijke stoffen afvangt. Het zijn de trilhaartjes van de 

longen en het zijn de organen die de schadelijke stoffen afbreken. 

 

- Biomassa regelt onze temperatuur. Het werkt als een airco die de aarde koelt. 

De klimaatopwarming is o.a. ontstaan door biomassavernietiging: massale boskap die al 

eeuwen lang plaatsvindt. Er is te weinig biomassa overgebleven op aarde. 

 

- Restafval van biomassa heeft onze planeet de vruchtbare bodem gegeven. En daarmee 

ons voedsel. Laag voor laag heeft restafval gedurende miljoenen jaren vruchtbare bodem 

gevormd. Maar het is maar een heel dun laagje van ongeveer 1 meter daar moet je 

zuinig op zijn.  

 

 

Zonder biomassa verdwijnt de zuurstof. Die ozongaten waren een waarschuwing. 

De planeet koorts, de opwarming van de aarde gaat veel sneller dan we dachten.  

Zonder biomassa hebben we geen stoffilter meer. De longklachten nemen toe. 

Zonder restafval hebben we geen vruchtbare bodem meer voor onze voedselvoorziening.  

We kunnen niet leven van die plastic laag die de aarde steeds meer bedekt. 

  

 

Een biomassacentrale zal maar heel even onze grote energiebehoefte verlichten.  

Een boom doet er jaren over om te groeien en verbrand in een paar minuten. 

Er zal nooit genoeg biomassa aangeplant kunnen worden om die centrales te voeden. 

De bestaande biomassa zal nog meer afnemen.  

Daardoor zullen de problemen in onze leefomgeving nog verder toenemen. 

  

 

De Haarlemse Bomenwachters houden van bomen, maar zijn ook realisten die de 

noodzaak en het behoud van bomen en biomassa terdege beseffen en onder de aandacht 

willen brengen. 

 

Ons advies aan de raadscommissie luidt: Geen biomassacentrale in Haarlem. 

 

 

 

Bedankt voor uw aandacht 

Namens de Haarlemse Bomenwachters    Welna Buwalda 


