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From:                                 Zoontjes Frank
Sent:                                  4 May 2020 09:50:16 +0200
To:                                      Annemieke Kok ';Bas Sepers;Bas van Leeuwen;Burhan Gün;Daphne 
Taets - Ingram;Dilia Leitner;Elise van der Mede;eva de raadt;Frank Visser;Frans Smit;Frits 
Garretsen;Gertjan Hulster;Griffiebureau;Ibrahim Yerden;Ienke Verhoeff;Ikiena vd Sluis;Isabelle 
Wisse;Jac Amand TROTS;Jasper Drost (GLH);Jeroen Boer;John Oomkes;Joris Blokpoel;Jos 
Wienen;Jurrit Visser;Louise Marijnissen;Louise van Zetten;Maarten Wiedemeijer;Marcel van 
Dam;Marianne Blaauboer;Melissa Oosterbroek;Meyrem Çimen;Mirjam Otten;Misja de 
Groot;Mostapha El Aichi;Moussa Aynan;Najim Zohri;Peter van den Doel;Peter van Kessel;Ron 
Dreijer;Roséanne Timmer-Aukes;Sacha Schneiders;Sander van den Raadt;Sibel Özogul-
Özen;Thessa van der Windt;Wouter Rutten;ziggyklazes@gmail.com
Cc:                                      harry
Subject:                             HAARLEM MOET DE GROENSTE STAD VAN NEDERLAND WORDEN

Geachte raadsleden,

Ik hoop dat we met dit betoog jullie kunnen overtuigen. Het blijft noodzakelijk voor de 
burger en zijn groene leefomgeving. Harry Hobo en Frank Zoontjes hopen nu een 
positieve insteek te geven en jullie mee te nemen in het functioneel groen in Haarlem.

Het groenoverleg wat nu loopt, is in deze vorm niet werkbaar en vertraagt nog verder het 
proces om Haarlem te vergroenen, wat een wens is van de coalitie. Het inhuren van 
externe deskundigen (eerder een bureau voor procesbegeleiding) is voor onze doelstelling 
overbodig, bovendien zou je verwachten dat de gemeente zelf voldoende deskundigheid 
heeft om een team van deskundigen en belanghebbenden te begeleiden. In deze tijden van 
flinke bezuinigingen een eigenlijk niet te verantwoorden stap.

Het is niet zo ingewikkeld volgens ons. De doorgewinterde vakmensen die jarenlange 
ervaring hebben met termijnbeplantingen zijn grotendeels verdwenen bij de 
beleidsmakers en bij de grote groenaannemers (landelijk probleem). Beleidsmakers 
moeten steeds meer doen met minder budget: aannemers zijn dus steeds meer in de race 
om zo efficient mogelijk te beheren. Beeldbestekken gaan over beeld en percentages 
onkruid, niet over kwaliteit van de beplanting. Het blijft voor ons de kwestie dat mensen 
met echt verstand van zaken, frisse vernieuwende groenconcepten moeten gaan 
ontwikkelen die in de groeiende stad Haarlem meer beleving, leefbaarheid en 
biodiversiteit samenbrengen. Dat zou integraal moeten zijn, waarbij je parken, 
particuliere tuinen (essentieel), bermen en snippergroen elkaar laat versterken. En waarbij 
het groen en de vakmensen weer op waarde geschat worden.

Openbaar groen en particuliere tuinen

De wereld van het openbaar groen (kijk naar steden als Londen) staat de tijd echter niet 
stil. Kennis van het omvangrijke plantenarsenaal en de prachtige groene mogelijkheden 
kalft helaas ziendergroen af terwijl burgers juist kleur en functioneel groen in hun woon- 
en werkomgeving steeds meer weten te waarderen en daar steeds nadrukkelijk om 
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vragen. Openbaar groen, mits goed ingericht en op de juiste wijze toegepast, draagt zoals 
jullie weten, bij aan veiligheid, gezondheid en duurzaamheid van de woon- en 
werkomgeving. De keuze welk soort ''groen'' te gebruiken blijkt echter een groot 
probleem te zijn. Het enorme aanbod aan soorten en varieteiten vormt een hindernis. De 
keuze voor de meest geschikte boom (juist in het centrum van Haarlem) en op de juiste 
plek wordt hierdoor niet gemakkelijker. Nieuwe woonvormen, moderne stadsinrichting 
en renovatie van oudere wijken vragen om gevarieerd, gezond en onderhoudsextensief 
groen. Groen wordt steeds belangrijker in de bebouwende omgeving van het steeds 
verstedelijkende Haarlem. Verzorgde en sierlijke beplanting is altijd al een ideaal 
geweest, maar juist nu is dit een onderwerp dat bij de Haarlemmers in de belangstelling 
staat. 
Dit alles om tegengewicht te bieden aan de toenemende stenige massa veroorzaakt door 
de hoge bebouwingsdichtheid van de gebieden. Het spreekt dan ook voor zich dat de 
eisen die aan de beplanting worden gesteld steeds in omvang en complexiteit toenemen. 
Zeker nu de gemeente Haarlem er nog ecologische kwaliteiten aan wil koppelen. We 
moeten jonge mensen verleiden. Veel jonge tweeverdieners hebben weinig tijd en 
vinden tegels makkelijk. Dus we moeten het zo simpel mogelijk houden. Als we nu een 
omslag willen, dan moeten nu een deel van die tegels eruit. Als je tuinen goed en 
natuurlijk inricht, heb je tien procent meer natuur.

Hulp bij vergroening 

Harry Hobo en Frank Zoontjes willen een aantal parken en wijken benoemen en 
aanpakken en daar een metamorfose op los laten (kaarten, beplantingsschema's, voor- en 
na fragmenten) en de burger laten zien wat de mogelijkheden zijn en hoe het juist wel 
moet. Haarlem kan door onze kennis echt groener worden en weer mee liften op de lijst 
van de meest groene gemeenten van Nederland. (voorbeelden: Amersfoort, Gouda, 
Apeldoorn, Dordrecht, Almere enzovoort).  

Bij voorbaat dank voor jullie aandacht,
Harry Hobo (Haarlemse Bomenridders)
Frank Zoontjes (Ecologisch Toch)


