
Beste leden van de Commissie Beheer, 

 

Vorige maand is er een prachtig tuintje in Haarlem weggehaald. 

Minder dan een minuut lopen van het station zijn er enkele straatstenen 

weggehaald om ruimte te maken voor nieuw leven, een kleine collectie 

planten. 

Ik kwam een vriend van mij tegen bij Het Wachtlokaal, en we hadden het over 

dit tuintje, toen het er nog stond. 

“Ik zie allemaal mensen glimlachen als ze de plantjes zien, sommigen maakten 

zelfs foto’s. Het maakt de stad echt een stukje mooier.” 

Waar stond dit tuintje? Bij het beeld van Kenau Simonsdochter Hasselaer en 

Wigbolt Ripperda. 

Zelf ben ik geschiedenisdocent, dus laat me jullie meenemen naar hun tijd. 

Van 1572 tot 1573 was Haarlem in gevaar. Buiten de stadsmuren zaten de 

Spanjaarden te wachten. Na een half jaar gaf Haarlem zich over, waarna een 

brute slachting van duizenden Haarlemmers volgde. Nadat de beulen hun bijlen 

niet meer konden tillen, werden burgers met hun ruggen aan elkaar gebonden 

en in het Spaarne gegooid. 

Vandaag loert er opnieuw een bedreiging buiten de stad. Opnieuw staan de 

levens van duizenden Haarlemmers op het spel. Ons historische stadhuis ligt 

precies op zeeniveau. Als de klimaatcrisis zijn wilde weg kan gaan zullen 

overstromingen, stortregens en natuurrampen alleen maar toenemen. Als de 

zeespiegels reizen en de dijken breken ligt ons historische stadhuis, onze stad 

en het huis van mijn ouders drie meter onder water. 

Rutger Bregman noemde de randstad al “een badkuip” en door de verstening 

stad houden we de stop in de kuip. We kunnen dit water makkelijk laten 

wegstromen als we deze stop eruit trekken, door deze verstening tegen te 

gaan. 

Deze tuintjes zorgen niet alleen voor een vrolijker stadbeeld, ze zijn cruciaal om 

regenwater op te vangen. Waarom zou de gemeente dit dan weghalen? 

Daarom vraag de gemeente om deze tuinen in het vervolg te laten staan. Als 

het kan bij stoepen en afvalbakken kan het ook op onze versteende pleinen. 

Ik vraag niet dat Haarlem de klimaatcrisis in zijn eentje op moet lossen, maar 

laten we alsjeblieft de stop uit de kuip trekken. Voor mijn ouders, mijn 

vrienden, voor alle Haarlemmers. 


