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HAARLEMSE BOMENWACHTERS  2020-02-13 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. 

 

Herplant bomen wordt niet uitgevoerd  

Leonard Springerlaan hoek Jan Sluyterslaan 
 
Inleiding 
De gemeente heeft een DDO met Spaarnelanden 
waarin de herplant van bomen wordt geregeld. Helaas 
blijkt op steeds meer plaatsen die herplant niet te 
worden uitgevoerd. Hier ziet u links op het kaartje de 
Leonard Springerlaan hoek Jan Sluyterslaan. 
Hier horen 8 bomen te staan. In juni 2016 stonden er 
nog 7. Eén boom een meidoorn Crataegus Leaevigata 
was al weggehaald voor de aanleg van een leiding 
voor de nieuwbouw van het project Groene Linten. 
Toen stonden er nog 7 elzen Alnus Incana. 
Afgelopen jaren zijn steeds meer bomen verdwenen 
en na de laatste storm waren er nog 4 
 
Toelichting 
Het heeft geen zin om een melding te doen. 
Het antwoord is altijd De afhandeling van uw melding 

neemt meer tijd in beslag. Zodra wij meer informatie 
voor u hebben, nemen wij weer contact met u op. 
Vervolgens hoor je niets meer. Soms wordt er na een 
tijdje een blauwe stip op een dode boom gezet. Soms 
wordt er ook een boom heplant. Hier is de afgelopen 
jaren niets herplant. 
 
Verzoek: Wilt u de hoek volledig opnieuw laten 
beplanten?  
De huidige elzen breken af omdat ze vol zitten  met 
wilgenhoutrups die dikke gaten in de stam maken. Wilt 
u de laatste bomen voor mei verwijderen. Daarna gaan 
de vlinders vliegen naar andere bomen.  
 
Voor de bomen een groeiplaats verbetering aan brengen 
van bomengrond, voor de struiken 0,5 m zwarte grond.  
 
Het perk is te klein, de bomen staan te dicht op elkaar en 
allen zijn soorten die te snel opgroeien en (daardoor) 
instabiel worden. Beter zou zijn om met een extra ring 
lage beplanting de wind minder vrij spel te geven. 
Bovendien past hier tussenin  halfhoge, en 
semigroenblijvende struiken als verbindende en leven- 
aantrekkende beplanting. Een paar bomen erbij zou wat 
meer vastigheid geven. Het plantsoen leent zich om te 
beplanten met lage struiken 0.5m hoog zodat afgevallen 
blad verteerd en weer als voedsel voor de boom kan 
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dienen. Het geheel aangevuld met wat middelhoge beplanting en bomen.  
Liefst een diversiteit van bloeiende waard- en drachtbomen van de 3e grootte nu er woonkamers van 
huizen zijn gekomen.  
Aan de noordzijde van het plantsoen 1e grootte een rood uitlopende Acer rubrum soort bv Brandy 
wine 8-15 m hoog,  
Aan de straat zijde 2e grootte Sorbus intermedia bv ‘Brouwers’ 8-10m  
Overig 3e grootte Cataegus levigata bv ‘Plena’6-10m  ,  Malus bv toringo’Brouwers’ 4-5m,  
Zet geen boom meer in de stoep, maar alle bomen in het plantsoen 
Als struiken zijn Boerenjasmijn, Hulst ( Ilex aquifolium), Vlinderstruik, Sleedoorn en Cornus mas 

(Inheemse kornoelje) aan te bevelen(middelhoge beplanting 2 – 4 mtr). Een haagje als Haagbeuk of 

Berberbis thunbergii eromheen zorgt dan voor bescherming tegen het gebruik als hondentoilet en 

breekt bovendien de wind op deze windhoek, waardoor ook de grond bedekt  blijft en niet enkel gras 

aantrekt. Allemaal goedkope soorten qua aanschaf mits niet te groot qua lengte ingekocht. 
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Met vriendelijke groet  
Wim Kleist Wijkraad Parkwijk Zuiderpolder 
Paul de Nijs hovenier 
Hilde Prins HBW 
 

 


