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omdat Haarlem de minst groene stad is met, op twee na, de meeste inwoners per ha. 
 

16 mei 2019 

 

Beste raadsleden van de commissie Beheer. 

 

 

U hebt in 2009 een besluit genomen over het beheer van de Haarlemmerhout. 

Zoals uit die beheernota blijkt bent u ervan doordrongen dat het stadsbos een 

rijksmonument is en dat dit bos in stand moet worden gehouden. 

Dat is uw eigen wens geweest en daar wordt in die beheervisie diverse keren naar 

verwezen. Een van die verwijzingen luidt: “In de beheervisie is een keuze gemaakt voor het 

behoud van de Haarlemmerhout als cultuurhistorisch stadsbos.” (blz.2, 2009/234898) 

  

Tot onze stomme verbazing ligt er nu ter bespreking een voorontwerp waarin een groot stuk 

stadsbos opgeofferd gaat worden aan nota bene parkeerplaatsen. (De stad wil toch autoluw 

worden ?) 

 

Kennelijk is uw keuze uit 2009 om de contouren van het bos te behouden niet meer 

geldend. Maar waar is dan een nieuw raadsbesluit om de Haarlemmerhout te verkleinen ? 

 

 

De gemeente meet met twee maten als het om behoud van rijksmonumentaal groen gaat. 

 

Wat voor burgers geldt, geldt kennelijk niet voor de gemeente zelf. 

Burgers moeten zich aan beschermende regels voor een rijksmonument houden. 

Zo heeft de gemeente voor het rijksmonumentale van Loghem complex Tuinwijk-Zuid, 

bestaande uit 86 woningen en 2 gemeenschappelijke binnentuinen, recent en op eigen 

initiatief een document opgesteld waarin regels vastgelegd zijn die de aanleg van de 

binnentuinen te beschermen.  

De bewoners van het complex dienen zich daar aan te houden anders worden er 

dwangsommen opgelegd. 

 

Maar zelf wil de gemeente zich niet aan regels voor de aanleg van het Rijksmonument de 

Haarlemmerhout houden.  

 

Van die Tuinwijk-tuinen genieten vooral de Tuinwijkers. 

Maar het stadsbos is voor alle Haarlemmers. 

Dat maatschappelijk belang is veel groter dan het belang van de uitbater van het restaurant 

om zijn parkeerplaatsen te behouden. 

 

Haarlem is een ‘hitte eiland’. 

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat de hittestress in steden 2 keer zo hoog wordt als 

in de rest van de wereld omdat de vegetatie afneemt. 

In de toekomst moet er nog veel meer gemeenschapsgeld naar maatregelen om steden te 

koelen gaan dan nu is voorzien. 

Een strook van 14 meter bos weghalen draagt nog meer bij aan de hittestress. 

Dit plan voor Dreefzicht is alleen goed voor de uitbater. 

Wij, de gemeenschap, worden nu en in de toekomst op kosten gejaagd. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Het behoud van oppervlak aan stadsbos is goed voor de gezondheid én de financiën van de 

Haarlem. 

En dat is veel belangrijker dan een fraaie entree. 

 

 

 

De Haarlemse Bomenwachters doen een dringend verzoek om een oplossing te vinden 

waarbij er geen oppervlak aan bos verloren gaat. 

 

In de beheervisie uit 2009 staat dat de contouren van dit bos 5 eeuwen lang ongewijzigd 

zijn gebleven. (blz. 13.) 

 

Wilt u na 5 eeuwen de geschiedenis ingaan als de raadsleden die ervoor kozen om die 

contouren te veranderen, en een stuk Haarlemmerhout op te offeren aan parkeerplaatsen ? 

 

 

Dank voor uw aandacht, 

 

Welna Buwalda 

Namens de Haarlemse Bomenwachters 

 

 


