
HAARLEMSE BOMENWACHTERS  2020-12-10 HP    
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. 

 

Prof Eijkmanlaan 

Inleiding 
Om de rol als volksvertegenwoordiger waar te kunnen maken, moet de raad op 
de hoogte zijn van de ontwikkelingen die van belang zijn voor het te voeren beleid. Goede 
informatievoorziening is hiervoor een belangrijke voorwaarde. Om het volksvertegenwoordigende 
werk goed te doen, kan en zal met name door de raad zelf verworven informatie van belang zijn, 
naast de door het college gegeven informatie. Steeds zal de raad de keuze moeten kunnen maken of 
een project een hoge of lage impact heeft.  
 
Hier gaat het om een hoge impact bij de keuze voor een inrichtingsvariant voor de Prof. Eijkman laan. 
Om de waarden van het groen zo goed mogelijk te benutten adviseren de Haarlemse 
Bomenwachters u te kiezen  

voor variant 3 waarbij de groenstroken worden samengevoegd aan de westzijde 

 
Voordelen variant 3: 
- behoud van de meeste m2 groen van alle varianten.  
- de m2 kunnen worden benut voor diverse waarden van m2 groen, 
vermindering van CO2, geluid, fijnstof en het verbeteren van de 
leefomgeving voor mensen en dieren  
- behoud van de meeste bomen. De meeste bomen staan aan de 
westzijde  
- minste verharding dus minste hittestress  
- 30 km minder geluid en minder milieuoverlast 
 
Nadelen: 
- Asfalt nodigt hard rijden uit. Op te heffen door bij het plein voor de kerk een fysieke tracé wijziging 
voor auto’s aan te leggen en drie verschillende wegvakken te maken elk vak fysiek gescheiden door 
struikbeplanting  
- Fietsers zijn alleen bij de kerk afgezonderd van de auto’s  
Om de fietsers te beschermen kan het fietspad worden verhoogd om ze te scheiden van de auto’s. 
 
Noot:  
-Onderzoek de levensduur van de huidige bomen 
Niet een veiligheidsonderzoek VTA of BVC maar en onderzoek naar de levensduur en als als de  
vormgeving bekend is een BEA voor de te behouden bomen. 
-Onderzoek de mogelijkheden om extra bomen aan te planten 
-Plant in op de levensduur bestendige groeiplaatsen  
-Betrek een gecertificeerd bomenadviseur/bedrijf bij het project voor onderzoek, locatie/soortkeuze, 
aanplant en water geven 
-Kies ivm hittestress voor grijs asfalt. Bij zwart wordt het te warm voor mensen, dieren en bomen 


