
Geachte Wethouder, geachte Raadsleden, 
 
De Provincie wil in het kader van de externe werking van Natura 2000, de invasieve exoten uitroeien, 
ook buiten het Natura 2000-gebied. Uw gemeente gaf hieraan gehoor. Uit de ''Toezegging, Bijlage 2, 
Beantwoording van vragen in de commissie beheer d.d. 13 september 2018: "De bestrijding van 
invasieve exoten die schade kunnen veroorzaken aan inheemse soorten, vindt plaats in dagelijks 
beheer voor Kaukasische bereklauw, ambrosia, Japanse duizendknoop en Amerikaanse vogelkers.''  
 
Nu, dat 'dagelijks beheer' doet enige activiteit van uw kant vermoeden, maar als vrijwillige 
natuurwerker merk ik er het tegendeel van! 
 
Sinds 2000 bestrijd ik de Amerikaanse vogelkers, eerst in de duinen van Nature 2000, later in de 
gehele strook direct ten oosten van het N 2000-gebied. Ten oosten van de groene lijn op bijgevoegde 
kaart komt de prunus vrijwel niet voor. Wel op de Noorderbegraafplaats en de Vergierdeweg, -zo 
heb ik helaas pas laat ontdekt.  
 
Ik probeer al lange tijd bij een ambtenaar van de afdeling Ecologie & Groen, 
Beleidsuitvoering  Openbare Ruimte te bewerkstelligen dat Spaarnelanden toestemming krijgt om 
daar de 16 Amerikaanse vogelkersbomen te kappen. Als dat gebeurd is, is de wijde omgeving vrij van 
deze zich snel verspreidende invasieve exoot. Mijn eerste melding dateert alreeds van Juli 2020. De 
mailuitwisseling is intensief geweest, maar de ambtenaar is steeds niet in staat aan te geven waarom 
het nu zo lang duurt. Volgens de woordvoerder van Spaarnelanden is slechts een kapvergunning 
nodig. De beleidsuitvoerende ambtenaar schrijft me op 14 september j.l. daarentegen:   
 
''Ik heb de vraag vorige week bij een collega van mij neergelegd  zodat er bekeken kan worden wat er 
nu nodig is voor deze kapvergunning. Hij is contractmanager van het contract met Spaarnelanden. Ik 
wacht nog even, want misschien krijg ik een reactie, maar als dat niet het geval is zal ik hier eind van 
de week – begin volgende week nog eens bij hem naar informeren. Mogelijk moet er een aparte 
opdracht voor worden gegeven aangezien de bomen niet op terrein staan waar Spaarnelanden ze 
mag weghalen (valt mogelijk buiten het contract). Ik hoop dat van mijn collega te horen.'' 
 
Die 'week' was allang voorbij, toen ik er opnieuw naar vroeg. Op 27 oktober kwam dit bericht van 
dezelfde beleidsuitvoerende ambtenaar: 

''Vorige week heb ik de beleidsmatige onderbouwing aan de collega’s gestuurd, zoals ik je aan de 
telefoon heb verteld. Daar heb ik echter nog geen reactie op gekregen. Ik wacht nog even af.'' 
 
Wederom wacht ik te vergeefs, er komt maar geen bericht.  
 
Mijn vragen aan u: 
 
1. Waarom is het zo moeilijk om uit te zoeken of Spaarnelanden, al of niet volgens contract, 
ongewenste bomen mag kappen op de Noorderbegraafplaats? 
2. Mogelijk moet het contract worden aangepast, waarom duurt dat zolang, en: kan dat met spoed 
gebeuren. 
3. Kan de gemeenteafdeling Beleidsuitvoering gevraagd worden aan te geven op welke manier 
Spaarnelanden de werkzaamheden anderszins kan uitvoeren? 
4. Of kan de gemeente de beheerder van de begraafplaats opdracht geven zelf aan de slag te gaan, 
en zo nee, waarom zou dat niet kunnen? 
 
Haarlem heeft op gemeentegrond nog SLECHTS op twee andere plaatsen de Amerikaanse vogelkers 
staan; in totaal maar drie exemplaren. Op begraafplaats Kleverlaan één boom, en in de berm van de 



Kleine Houtweg twee. Over deze twee locatie slepen de 'onderhandelingen' zich nog veel langer 
voort, al vanaf 2019! 
En ondertussen kraaien de vogels in elke september victorie en verspreiden zij de kersenpitten 
gezellig naar de duinen waar voor miljoenen euro's aan belastinggeld de prunus kranig wordt 
bestreden! 
 
Met dank voor Uw aandacht, 
Hoogachtend, 

Kees Piël, 
Vz. Stichting Herstel Inheems Duin, 
 

 


