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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. 

 

Inspraak Commissie beheer 16 januari 2020 
 
Personeel 
Zijn er nu wel voldoende groenbeleidsmedewerkers? Er zijn 2 vrouwen vertrokken. Er zijn nu minder 
groenbeleidsmedewerkers die voor groenbehoud gaan dan landschapsarchitecten die nieuwe 
vormgeving voor groen bedenken. Er zijn ook nauwelijks gekwalificeerde groenbeheerders omdat 
integraal moeten werken en ook nog veel werk hebben. Stel zo spoedig mogelijk de vacatures open 
of stel het budget beschikbaar voor ingehuurde krachten die helpen bij het nieuwe integrale 
groenbeleidsplan, de deelbeleidsplannen en de aansturing van de uitvoering van het groenbeleid. 
 
Levensduur verlengend onderhoud 
Weer wordt er een beleidsplan nu voor ‘Schoon’ op de agenda geplaatst. Wanneer komt er 
voldoende personeel om een beleidsplan voor ‘gezond groen’ te maken. Een beleidsplan over de 
uitgangspunten van het technisch onderhoud aan bv bomen en struiken ipv alleen regelmatig 
onderhoud om beplanting vrij van zwerfvuil te houden, geen overhangend groen, geen lage 
boomtakken ed. De levensduur van de bomen en struiken holt achter uit omdat er niet levensduur 
verlengend onderhoud wordt uitgevoerd. Als beplanting niet goed wordt gesnoeid, niet geschoffeld, 
geen water of voedsel krijgt wordt het ziek en gaat dood. Dit is niet duurzaam en dat voor een 
college dat DUURZAAM DOEN als college programma heeft. Soms is er een beetje budget om 
opnieuw m2 groen of bomen aan te planten maar over de meeste plantsoenen zijn de bewoners niet 
tevreden zie de burgermonitor.  
 
Duurzame bomenaanplant 
De lijst met te planten bomen is bekend gemaakt. Weer circa 450 bomen zie plantlijsten 
https://www.spaarnelanden.nl/bomen . Weer zonder vermelding van het type groeiplaats en weer 
zullen de bomen nu pas geplant worden terwijl het goede plantseizoen is afgelopen en bomen weer 
geen kans krijgen om haarwortels te maken om water op te kunnen nemen. Ik vraag al meerdere 
jaren om 

- Herplant van alle bomen die door Spaarnelanden in dat jaar zijn verwijderd.  
- Herplant in op de levensduur afgestemde duurzame groeiplaatsen conform 

HIOR/Bomenbeleid. Ambtenaar vindt dat HIOR niet voor het DDO geldt.  
- Herplant in het planseizoen de maanden november, december, januari.  

 
1.Ik verzoek u het DDO groen niet te verlengen zoals gevraagd. Dit jaar, samen met groenbelangen 
groepen een DDO contact op te stellen waarbij de resultaten van de werkzaamheden zijn beschreven 
in de Vraagspecificatie ‘Resultaten’. Resultaten die sturen op lange levensduur.  
2.Er dit jaar door, groendeskundigen, een toelichting wordt gegeven aan Spaarnelanden bij meerdere 
interpretaties van het resultaat van werkzaamheden door bv ecoloog en stadsrentmeester (nieuwe 
functie).  
Bedenk: Liever minder bomen goed geplant dan veel bomen slecht. Herstel van losliggende tegels en 
vervanging van bomen die slecht groeien, ziek en dood gaan kost meer. Prioriteer SOR gelden niet 
alleen voor nieuwe aanleg van groen maar ook voor alle maatregelen die de levensduur van slecht 
geplante en zieke bomen kunnen verlengen. Bv injecteren tegen iepziekte, voeding geven aan slecht 
groeiende de bomen, werk met werk maken als bestrating is opgebroken voor omvorming en 
leidingen door sleuven door dan voeding te geven en boomspiegels maximaal te vergroten. Het 
beleidsplan leidingen leggen te actualiseren ten gunste van het groen.  
 

https://www.spaarnelanden.nl/bomen


Tiny Forest 
Er zijn diverse locatie waar de inwoners van de stad willen vergroenen. De wijze waarop is 
verschillend en locatie gebonden. Het is jammer dat er wel tijd wordt besteed aan een voorstel, 
handboek Haarlem, handboek IVN en een locatie afweging als er niet met de betreffende mensen 
wordt gesproken.  COMMUNICATIE is weer de valkuil van de ambtenaar. Met wat gesprekken was 
duidelijk geworden welke locatie bedoeld wordt en wat er moet worden gemaakt. Ik kan het weten 
want ik was samen met Daphne Huijsse de opstellen van de motie in 2017.  
De voorgestelde locatie in de Zuiderpolder voldoet niet aan de randvoorwaarden maar is zeer 
gewenst bij de school er naast. De steenbreek locatie die hier 2 jaar gelden is aangelegd wordt 
omgevormd, de planten kunnen mogelijk op de Charta 77 vaart een plek krijgen en ook het 
kunstwerk kan mogelijk terug naar het Houtplein.  


