
 
Heussensstraat populieren 
 

 

Aan de Heussensstraaat staat een aantal grote populieren. Juist grote bomen is wat Haarlem nodig 

heeft.  Grote bomen zoals deze populieren geven veel verkoeling en nemen veel CO2 op. Een grote 

boom staat gelijk aan honderden kleine boompjes qua effect op de luchtkwaliteit en de verkoeling.  

Deze reportage geeft een goed beeld.  https://youtu.be/RrrRHu82SNA 

Grote bomen zijn ook belangrijk voor het stadsbeeld en geven de Haarlemmers het gevoel in een groene 

stad te wonen. Daarnaast leven er in populieren honderden soorten insecten, ze zijn ecologisch 

belangrijk. Wat wij hoognodig hebben in Haarlem zijn grote bomen, met een grote kroon, echte bomen 

dus en geen sprietjes. Er gaat de laatste tijd al te veel weg aan grote bomen door slecht beoordelen van 

kapaanvragen.  

 

Deze gezonde bomen zijn in 2018 nog gecontroleerd en toen zijn er onderhoudswerkzaamheden 

uitgevoerd. Onlangs is er door de firma Prohold weer naar gekeken. Het rapport hierover komt in 

oktober.   

De gevolgen voor het molentje zijn er eigenlijk amper. De wind waait in Nederland vaak uit zuid – zuid-

westelijke richting en die richting is vrij. De bomen staan achter het molentje op 70 meter afstand, de 

huizen op 90 meter (zie bijlage). 

Het meer of minder draaien van een molentje is geen reden om gezonde bomen te kappen.  De 

bomenverordening is op dit punt heel duidelijk, de waarde van bomen voor de stad is een grond om een 

kapvergunning te weigeren. Helaas gaat dat in Haarlem op dat punt juist fout. 

Wij kregen deze week een mail van een bewoner die de bomen juist wil behouden, wij kregen 

informatie dat er meer bewoners zijn die deze bomen willen behouden. Daarom pleiten wij om in ieder 

geval het nieuwste rapport van de firma Prohold af te wachten en zeker geen kapvergunning voor deze 

beeldbepalende bomen te geven.  

https://youtu.be/RrrRHu82SNA


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tekst gaat door op volgende pagina.  

 

 

Figuur 1 mail van bewoner 



 

 

 

 

Figuur 2 Windrichting Nederland 2019 (KNMI) 


