Van: annette kroes
Verzonden: donderdag 11 maart 2021 14:30
Aan: Griffiebureau <griffiebureau@haarlem.nl>
Onderwerp: VO Rustenburgerlaan

Geachte leden van de Commissie Beheer,
Namens het Geheime Groene Roos Genootschap (GGRG), de bewonersorganisatie die zich inzet voor
een groener Rozenprieel, willen wij ons ongenoegen uitten over het voornemen om de net
aangelegde groenvakken thv de huisnummers 59 - 67 weg te halen tbv extra fietsparkeerplaatsen.
Als GGRG pleitten wij al jaren voor meer fietsparkeermogelijkheden op de Rustenburgerlaan, maar
dat dit nu gerealiseerd wordt door de nieuwe groenvakken weg te halen in het meest versteende
deel van de Rustenburgerlaan, is voor ons niet acceptabel. Ons dringende verzoek aan de leden van
de Commissie is om de groenvakken vooralsnog in stad te houden en als gevolg daarvan, minder
fietsparkeerplaatsen te realiseren. Mocht blijken dat dit een onaanvaardbare overlast van fietsen
met zich meebrengt, kan opnieuw bekeken worden hoe dit opgelost kan worden, waarbij ons inziens
een strikte handhaving op ongereguleerd fietsparkeren nadrukkelijk als optie moet worden
meegewogen vooraleer groen in dit deel van de Rustenburgerlaan wordt opgeofferd.
Met vriendelijke groet, namens het GGRG,
Annette S.C. Kroes
Voorzitter

Bijlage: verantwoording GGRG 2020

Verantwoording Geheime Groene Roos Genootschap 2020

Nieuwe projecten
Koningstuintje
Door drie boomcirkels met elkaar te verbinden is in de
Koningsteinstraat een groot nieuw plantvak gerealiseerd.
Initiatiefnemer Michel Bulters vroeg het GGRG om advies voor de
boomcirkel voor zijn huis. Omdat Michel en zijn vrouw Sas erg
enthousiast waren, hebben we het groter aangepakt en meerdere
bewoners bij de uitvoering betrokken. Dit heeft geresulteerd is een gevarieerde, kleurige en
insectvriendelijke ‘voortuin’ voor de bewoners van de Koningsteinstraat. Ze zijn er erg blij mee en hebben
zelfs een eigen insta-account aangemaakt waar Sas verslag doet van wat er allemaal groeit en bloeit in
het Konings-tuintje. In het najaar heeft het GGRG botanische bloembollen aan de bewoners gegeven en
advies over hoe ze deze het beste kunnen planten.
Groenvakken Rustenburgerlaan
Aan de Rozenprieelse kant van de Rustenburgerlaan zijn door de gemeente 2 nieuwe groenvakken
aangelegd. Samen met bewoner Wesley hebben we geprobeerd om hier meer bewoners bij te betrekken,
maar daarvoor was helaas te weinig animo. De Rustenburgerlaan is hiermee een stuk groener geworden
en Wesley is nog steeds betrokken en gemotiveerd om zijn buren (meer) bij dit nieuwe groen te
betrekken.
Vergroenen pleintje bij Eendjespoortstraat
Het GGRG heeft bewoners van de Linschotenstraat geholpen met het vergroenen en opnieuw inrichten
van een pleintje in Eendjespoortstraat (advies, contacten met gemeente & financiering uit budget GGRG).
Een door de herinrichting overbodig geworden bankje is op advies van het GGRG verhuisd naar de
Kampersingel (naast de Peperbus). Van dit bankje wordt sindsdien veelvuldig gebruik gemaakt.
Opknappen plantenbakken
o Op de hoek van de Linschotenstraat en de Kamperstraat zijn aan de
noordkant 2 plantenbakken opnieuw ingeplant en van goede aarde
voorzien. In het voorjaar 2021 worden de bakken aan de zuidkant
aangepakt. Hiermee krijgt de kop van de Linschotenstraat een groener
aanzicht. De bewoners van de hoekpanden hebben de bakken
geadopteerd. Het GGRG heeft geholpen bij de plantkeuze en heeft de
grond en nieuwe aanplant betaald.
o Met wooncentrum De Roos is een plan gemaakt om de beplanting van
bakken rondom het complex te verbeteren. Omdat het de bedoeling is om dit met de
activiteitenbegeleider van de Roos en een aantal bewoners uit te voeren, hebben we het plan, door
de pandemie, uit moeten stellen. We hopen dat we dit in 2021 alsnog uit kunnen voeren.
o Samen met kinderen van de kinderwijkraad zijn de planten-bakken voor de Tulp van nieuwe aarde en
planten voorzien.
Groene rondleiding
Op burendag heeft het GGRG een groep van 15 bewoners meegenomen op een groene rondleiding door
de buurt. Dan blijkt dat er te midden van veel stenen, toch veel te zien en te vertellen is.
In de pijplijn…
Met Ingrid Swakman van het sociaal team hebben we gekeken naar mogelijkheden om het groen op het
Merensplein te verbeteren in samenwerking met bewoners. Het GGRG heeft aangegeven dat we hiervoor
goede mogelijkheden zien. I.v.m. Corona hebben we nog geen concrete stappen kunnen zetten.
Tuin van Jonker
o Begin 2020 is er een nieuwe publicatiekast -voor algemeen gebruik- in de tuin geplaatst en is
Toscaanse jasmijn tegen de muur van de HAT-woningen aangebracht.

o

o

In het voorjaar 2020 heeft het GGRG aan de Vogelbescherming ZuidKennemerland advies gevraagd over hoe onze buurttuin vogelvriendelijker
kan worden ingericht. In het 4e kwartaal is hier uitvoering aan gegeven o.a.
door een deel van de grassen te rooien en te vervangen door insecten vogelvriendelijker planten, heesters en een paar kleine, vruchtdragende
bomen. Ook is op een beschutte plek een klein vijvertje gemaakt voor
padden, salamanders etc. In het voorjaar 2021 zullen nog drinkbekkens voor
vogels aan de muur in de Lange Poellaan worden bevestigd.
In december is de te kleine en deels verrotte schuur gesloopt en is er een
grotere schuur voor terug gezet. Deze schuur is gebouwd door een aannemer die aan de tuin woont
en als vrijwilliger betrokken is bij het beheer van de tuin.

In 2020 is door veel bewoners, zeker in de warme maanden, intensief en dankbaar gebruik gemaakt van
de buurttuin. De tuin bood velen, in Coronatijd, een fijne en veilige plek om te recreëren. Soms dreigde het
te druk en te lawaaiig te worden, maar de situatie bleef (met de nodige gesprekken) beheersbaar. Dankzij
de inzet van circa 18 vrijwilligers die wekelijks veel werk verrichten in de tuin, vervulde de tuin de functie
die we beogen: het bieden van een groene oase in het versteende Rozenprieel.
Kerstroos
Door de Corona pandemie was het -voor het eerst in 12 jaar- niet mogelijk om de
buurt in de kersttijd met takken te versieren. Veel buurtbewoners hebben ons
laten weten dat zij het erg jammer vonden, maar iedereen snapte dat het niet
mogelijk was.
Overig
Net als in voorgaande jaren konden bewoners hulp inroepen van het GGRG bij vragen over -of hulp bijhet onderhouden en aanleggen van groen in de openbare ruimte.Op de website www.rozenprieel.nu zijn
regelmatig artikelen geplaatst over groenonderhoud en activiteiten van het GGRG.
Samenwerking
Het GGRG heeft in 2020 samengewerkt met de volgende partijen: gemeente Haarlem, Spaarnelanden,
Springlevend Rozenprieel, Wijkraad Rozenprieel, Ymere, Haarlem Effect en Hoveniersbedrijf Stolvoort.

Geplande activiteiten in 2021
-

Participatie-groen-traject (revitaliseren plantenbakken) i.s.m. Woonzorgcentrum De Roos &
Philadelphia
Zo mogelijk: participatietraject Merensplein i.s.m. bewoners en sociaal team
Onderhouden Tuin van Jonker & waar nodig/mogelijk plantenbakken opknappen in de buurt
Ondersteunen bewoners bij participatietrajecten zoals
Koningstuintje
Ecologische condities in Tuin van Jonker verbeteren
Realiseren (meer) groen bij gerenoveerde woningen
(i.s.m. Ymere)
Opknappen plantenbakken Linschotenstraat
KerstRoos
Deelname overleg Wijkaanpak Rozenprieel
Wvttk

Financiën
De kosten voor de tuin van Jonker waren hoger dan begroot,
o.a. door de dure publicatiekast en omdat we vrij veel planten
hebben gekocht. Dankzij extra bijdragen van de Leefbaarheid en Initiatievenraad en de gemeente
(wijkaanpak) konden we de planten voor het Koningstuintje, het rooien en afvoeren van de grassen en het
plantklaar maken van de vrijgekomen borders (uitgevoerd door een hoveniersbedrijf) en de bouw van de
nieuwe schuur betalen. De overige kosten waren conform verwachting.

Haarlem, 29 januari 2021
GGRG / ak

