
Geachte raadsleden, 
 
In aanvulling op mijn email van afgelopen zondag wil ik nog het volgende onder uw 
aandacht brengen met betrekking tot het groot onderhoud van de Zuid-
Schalkwijkerweg: 
 
In 2018 en de jaren daarna werden in de sloten langs de Zuid-Schalkwijkerweg en de 
zijsloten over een lengte van honderden meters de invasieve exoten Postelein-
waterlepeltje en Waterteunisbloem waargenomen. De ontwikkelingen in de populatie 
kunt u volgen in de Nationale Database Flora en Fauna. De planten groeien explosief 
en  door overschaduwing worden ondergedoken waterplanten verdrongen. De 
oorspronkelijk aanwezige fauna verarmt en in stilstaande wateren ontstaat 
zuurstofgebrek. Vanwege de nadelige effecten op de biodiversiteit zijn de soorten 
opgenomen op de EU-Unielijst met invasieve exoten van EU-belang. Dit houdt in dat 
de soorten binnen de EU niet meer mag worden verhandeld en dat lidstaten verplicht 
zijn om in de natuur aanwezige populaties op te sporen en indien mogelijk te 
verwijderen. Is verwijdering niet meer mogelijk dan dient de soort dusdanig beheerd 
te worden dat verdere verspreiding zoveel mogelijk wordt voorkomen. Ruim tien jaar 
geleden werd Waterteunisbloem in een water in Haarlem-Noord gevonden en na 
melding bij de toenmalige stadsecoloog verwijderd. Ik verzoek u dringend beide 
soorten ook langs de Zuid-Schalkwijkerweg te verwijderen en te voorkomen dat de 
soorten zich tijdens het groot onderhoud van de Zuid-Schalkwijkerweg verder 
verspeiden. 
 
Een soort, zijnde Late guldenroede, die door de Natuurwerkgroep van het 
Poelbroekpark op verzoek van de ecoloog in het Poelbroekpark bestreden wordt 
komt ook in of net buiten het projectgebied van de Zuid-Schalkwijkerweg voor. Ik 
verzoek deze groeiplaats te verwijderen. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Niko Buiten (o.a. coördinator Natuurwerkgroep van het Poelbroekpark, lid 
districtsteam FLORON district Hollands Duin, validator Nationale Database Flora en 
Fauna, mede-organisator eerste Klimaatmars in Haarlem). 
 

Geachte raadsleden, 

  

Ik ben Niko Buiten en wil mijn kennis en ervaringen als vrijwillig 

natuurbeheerder en -onderzoeker graag inzetten en gebruiken bij 

renovatieprojecten in Haarlem. Tijdens de vergadering van de raadscommissie 

beheer op 11 juni bespreekt u bij agendapunt 9 het groot onderhoud van de 

Zuid-Schalkwijkerweg. Ikzelf ben als stakeholder groen niet eerder bij dit 

project betrokken. Dat is een gemiste kans. Hieronder breng ik enkele 

punten naar voren die m.i. alsnog in het project dienen te worden opgenomen 

en ten uitvoer gebracht: 

  

1. In het projectgebied en direct daar buiten komen invasieve exoten, zoals 

Reuzenberenklauw en Reuzenbalsemien, voor. Gedurende de werkzaamheden moet 

voorkomen worden dat deze soorten zich in het projectgebied vestigen en 

zich daar verder uitbreiden. Dit ter bescherming van de lokale inheemse 

flora en fauna en de volksgezondheid. Vanwege hun deskundigheid op dit 

gebied adviseer ik u gemeentelijk ecologe Eline Hin en burgerexpert Kees 

Piël bij het project te betrekken en om advies bij de uitvoering te vragen. 

  



2. Bij de uitvoering van optie B wordt de huidige sloot gedempt en een 

nieuwe sloot met oevers aangelegd. Dit biedt nieuwe kansen voor versterking 

van de biodiversiteit en ecologie en ruimte voor de aanpak van 

klimaatverandering (klimaatadaptatie). Namelijk door: a. de aanleg van 

natuurvriendelijke oevers voor lokale inheemse flora en fauna (waaronder 

voortplanting); b. vorming van moeras door verlanding waardoor CO2 wordt 

vastgelegd; en c. over de gehele lengte van de nieuwe sloot met oevers 

vermijden van hindernissen voor lokale inheemse flora en fauna (zoals 

amfibiën en vissen), zodat zij zich vrij kunnen voortbewegen en 

voortplanten. Vanwege hun deskundigheid adviseer ik stadsecoloog Sjoerd 

Andela, ecoloog van Landschap Noord-Holland Rein Leguijt, ecoloog van 

Rijkswaterstaat Marco van Wieringen en Stichting Urgenda bij het project te 

betrekken en om advies bij de uitvoering te vragen. 

  

3. Indien in het projectgebied kademuren met muurvarens voorkomen dienen 

deze behouden te blijven. Vanwege zijn deskundigheid adviseer ik Marco van 

Wieringen van de Muurplantenwerkgroep Haarlem bij het project te betrekken 

en om advies bij de uitvoering te vragen. 

  

4. In het projectgebied worden bomen herplant. Voorkomen moet worden dat 

exoten, zoals Amerikaanse eik, worden herplant. Lokale inheemse bomen, 

zoals Es en Zwarte els, moeten vanwege hun belang voor lokaal inheemse 

flora en fauna worden herplant.  Vanwege hun deskundigheid op dit gebied 

adviseer ik u gemeentelijk ecologe Eline Hin en burgerexpert Kees Piël bij 

het project te betrekken en om advies bij de uitvoering te vragen. 

  

Ik verzoek u over deze punten vragen te stellen aan de wethouder tijdens de 

behandeling van het groot onderhoud van de Zuid-Schalkwijkerweg in de 

raadscommissie beheer. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Niko Buiten (o.a. coördinator Natuurwerkgroep van het Poelbroekpark, lid districtsteam FLORON 
district Hollands Duin, validator Nationale Database Flora en Fauna, mede-organisator eerste 
Klimaatmars in Haarlem). 


