
Haarlem, 12 maart 2020

Geachte raadsleden, college van B&W,

Vorige week zijn tot grote schrik van alle Bomenliefebbers tientallen essen langs de Brouwerskade 
tot op de stam gekandelaberd. Het betref essen die al eerder onder handen waren genomen en 
daardoor noodgedwongen na een aantal jaren weer onderhoud nodig hebben. Helaas is er niet voor
gekozen om dit onderhoud gefaseerd uit voeren. De schaal waarop dat nu is gebeurd is catastrofaal 
voor het insectenleven, nestelmogelijkheden voor vogels en foerageermogelijkheden voor 
vleermuizen.
Iedereen met gezond verstand begrijpt dat deze totaal kale stammen tot ver in de zomer niets meer 
te bieden hebben voor het dierenleven.

Dit is de link naar de video van het kandelaberen: 
https://www.facebook.com/vonckinactie/videos/2570973196506880/

Het kandelaberen van bomen is sowieso een uitgestelde doodsteek voor bomen. De levensduur 
wordt hierdoor ernstig verkort door de negatieve efecten op het wortelstelsel.

Al met al wil ik de raad dringend verzoeken er bij de verantwoordelijke wethouder op aan te 
dringen dat kandelaberen vanaf nu veel zorgvuldiger plaats gaat vinden en dan altijd gefaseerd! 
Eens in het jaar 1/3 of 1/4 snoeien is in principe meer dan voldoende!

Daarnaast heb ik mij verdiept in de gang van zaken rondom het groenbeheer.
Eerlijk gezegd viel ik steil achterover van het amateurisme waarmee de gemeente in samenspraak 
met Spaarnelanden te werk gaat.

Overleg tussen deze twee partijen vindt slechts 1x in de twee weken plaats en betref dan een 
gesprek tussen twee ambtenaren die geen groene achtergrond hebben en 1 deskundige van 
Spaarnelanden. Voor de gemeente zijn dat Machiel Bom – regisseur openbare ruimte, en Marnix de
Croock – technisch adviseur bij gebiedsontwikkeling en beheer, voor Spaarnelanden is dat Ietze 
Oostinga - Projectleider Groen van Spaarnelanden.

Opdrachten worden soms specifek, soms globaal vergeven. Kandelaberen van de Brouwerskade 
ging globaal. Ietze Oostinga gaf in een telefoongesprek toe dat gefaseerd snoeien beter is... waarom 
dat niet is gebeurd blijf de vraag. Men kon nu niet meer langer wachten i.v.m. kans op takbreuk. 
Dat was dus niet (!) eerder voorzien... Men had vorig jaar dus al de helf kunnen en moeten doen of 
liefst nog eerder 1/3. Er is wel een bomenbeheerplan maar ik krijg niet de indruk dat er een visie 
van de gemeente ofwel Spaarnelanden aan ten grondslag ligt. Allemaal een beetje ad hoc.

https://www.facebook.com/vonckinactie/videos/2570973196506880/


De inbreng of liever het gebrek daaraan van de stadsecoloog is verbijsterend. De opdracht voor deze
ecoloog bij zijn aanstelling was ten eerste om de natuurwaarden in de stad te versterken. Op de 
vraag waarom hij geen rekening had gehouden met de foerageer mogelijkheden van vleermuizen 
antwoordde hij dat volledig snoeien volgens een door hem geraadpleegde deskundige niet zo'n 
probleem zou zijn. Niets is echter minder waar! Zelfs de snoeiers van Pius Floris die ik ter plekke 
sprak gaven onomwonden toe dat gefaseerd snoeien veel en veel beter is. Eén van hen is zelfs 
natuurgids bij de Nivon. Op mijn vraag waarom zij Spaarnelanden er niet op geattendeerd hebben 
dat het snoeiwerk anders uitgevoerd zou moeten worden, kreeg ik het antwoord dat zij gewoon hun
opdracht uitvoeren want het is simpelweg hun broodwinning.

Ik zou het op prijs stellen wanneer de raad wil uitzoeken welke vleermuisdeskundige de 
stadsecoloog dan gesproken heef. De mensen die ik geraadpleegd heb beweren in ieder geval iets 
heel anders. De stadsecoloog heef tot op heden enkel een plan voorgelegd voor maaibeheer. 
Daarnaast wil ik de raad verzoeken om er bij de wethouder op aan te brengen dat deze ecoloog zich 
veel meer gaat inzetten voor ecologisch verantwoord beleid. Dat wil zeggen; veel meer overleg gaat 
voeren met Spaarnelanden en uitvoerders en vanaf nu gefaseerd laat kandelaberen.

Het is Hilde Prins die namens de Haarlemse Bomenwachters geïnformeerd wordt door 
Spaarnelanden en zich met beleid bemoeit (zie printscreen website Spaarnelanden). Ik heb Ietze 
Oostinga uitgelegd dat Hilde vooral functioneel naar de zaken kijkt. Daarnaast gaf ik aan dat de 
Haarlemse Bomenridders in deze meer kennis in huis hebben en een grotere achterban. Dat het dus
ook logisch zou zijn om die meer te betrekken bij onderhoud en beheer/kapvergunningen. De 
Bomenridders hebben helaas tot nu toe geen structurele gesprekken met Spaarnelanden en 
ontvangen helaas ook geen onderliggende stukken voor kapvergunningen zodat het bijna niet te 
beoordelen is of een vergunning correct is ja of nee. Ietze Oostinga stelde in een telefoongesprek 
hierover voor om dit in de toekomst te veranderen en met de HBR in gesprek te gaan hierover. Hij 
is ook bereid onderliggende stukken te leveren. dat lijkt mij pure winst! Het zou mooi zijn wanneer 
de gemeenteraad dit formeel kan bevestigen en de wethouder hier aan kan houden!

Persoonlijk maak ik mij zorgen over de stadsecoloog Sjoerd Andela die in het verleden ook 
betrokken is geweest bij overleg met de MRA op het terrein van de grenzeloze stad... Om precies te 
zijn de ontwikkeling van "Almere Smart City." Dit project ziet Amsterdam en de gehele omliggende
regio als een grote metropool. In mijn ogen is het MRA project duidelijk een regionale vertaling en 
implementatie van Agenda 2030 van de VN. In ieder geval doet het allemaal nogal globalistisch aan,
en heef de EU ook een dikke vinger in de pap, evenals het bedrijfsleven. Dat lijkt mij niet bepaald 
in overeenstemming met het doel van zijn huidige taak, het beschermen en onderhouden van de 
Haarlemse stadsnatuur. Dat is iets om in de gaten te houden!

Met vriendelijke groet,
Pieter Vonck


