
Geachte commissieleden,

De Haarlemse Bomenridders plaatsen graag wat kanttekeningen bij het 'Programma van Eisen 
Herinrichting Spaarndamseweg'.

In dit programma wordt voorgesteld om de populieren te kandelaberen. De Haarlemse 
Bomenridders zijn niet blij met dit voorstel. Kandelaberen, zeker wanneer dit te grof gebeurt heeft 
een zeer negatieve invloed op de levensverwachting van de bomen. Wij pleiten het liefst voor  
minimaal ingrijpen. Waar nu een grote boom staat, zien we ook graag weer een grote boom terug, 
het liefst de populus Nigra. Juist op het stuk in de bebouwde kom is er geen probleem wat betreft 
weidevogels. In onze ogen is er amper een gevaarzetting ter hoogte van de woonboten omdat de 
bomen op een redelijke afstand staan (zie foto)

Wij vinden het in het algemeen ook zonde wanneer gemeentes nergens nieuwe canadese populieren 
planten... Die boom is toch meer dan 100 jaar beeldbepalend geweest voor Nederland. Denk aan 
weilanden, weidse uitzichten met typische populierenlanen. In stedelijke omgeving is een zwarte 
populier/nigra inderdaad een betere keuze vanwege minder takbreuk, maar juist in buitengebieden 
waar takbreuk weinig kwaad kan zou er toch ook wat meer nieuwe canadese populierenaanplant 
gestimuleerd moeten worden. Is toch de enige boom zo ongeveer die we in ons arsenaal hebben die 
zó groot wordt en daarmee zeer imposant is, en er geen 200 jaar over doet om die grootte te 
bereiken.

Een ander punt is dat de huidige boomstructuur langs het water een behoorlijke hoogte heeft (zie 
foto) en een zeer belangrijke vliegroute is voor vleermuizen. Die mag zeker niet worden aangetast 
en waar het onoverkoombaar is vanwege de slechte kwaliteit van de boom moet de vervangende 
boom vergelijkbaar zijn in hoogte. Waar het knotwilgen betreft moet bij onderhoud gefaseerd 
worden gesnoeid. Wij zijn geen voorstander van het vervangen van alle bomen door knotwilgen.



Tot slot wijzen wij u er graag op dat hier sprake is van oude bomen, die onder de motie - oude 
bomen - vallen en als zodanig behandelt moeten worden.

Met vriendelijke groet, Pieter Vonck.
Mede namens de Haarlemse Bomenridders, Harry Hobo en Bob Augustin


