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Advies 
Herinrichting openbare ruimte 
Professor Eijkmanlaan 

 
Advies voor een groener Haarlem 

Datum: 2021-05-06 

Aan:  College van B&W en de leden van de gemeenteraad 

Van: Platform Groen 
(Contactpersoon voor dit advies: Frits van der Ploeg; f.vander.ploeg@hccnet.nl ) 

Inleiding 

De professor Eijkmanlaan is toe aan groot onderhoud. Tijdens de vergadering van de Commissie 
Beheer van 10 december 2020 is gekozen voor een inrichting als 30 km/u weg met asfaltverharding 
en vrij liggende fietspaden (variant 4 in de variantstudie). Deze keuze houdt een nieuw profiel in van 
de dwarsdoorsnede van de Professor Eijkmanlaan. Dit heeft direct consequenties voor de langs de 
laan liggende groenstroken en de bomen langs de laan. De Professor Eijkmanlaan is een noord-zuid 
lopende laan tussen de Boerhaavelaan en de Aziëweg (met Aziëpark) en behoort tot de hoofd-
bomenstructuur van de Boerhaavewijk en het stadsdeel Schalkwijk. Grote ingrepen in deze 
bomenstructuur dienen te worden vermeden. 

Het bele id van de gemeente  is groener te worden en meer aan klimaatadaptatie te doen. In de 
SOR is daarom de prioritering aangegeven van het gebruik van de openbare ruimte te beginnen met 
het groen en te eindigen met de auto’s. De bomen behoren tot de wijkbomenstructuur en moeten 
zoveel mogelijk worden behouden. 

Om dan een weloverwogen keuze te kunnen maken wordt geadviseerd voortaan bij herinrichting ook 
de consequenties voor de ‘ecosysteemdiensten1’ van gras, stuiken en bomen in het voorstel aan de 
raad duidelijk te maken. 

Advies 

Professor Eijkmanlaan = bomenlaan 

Aan de wens van bewoners om de groenvoorziening voor de grondgebonden woningen te vergroten 

of in stand te houden is zo goed mogelijk voldaan. De bomen- en groenbalans is positief. Om het 

schetsontwerp mogelijk te maken is het noodzakelijk dat er in totaal 37 bomen worden gekapt: 35 

bomen conflicteren met het ontwerp en 2 bomen zijn in slechte staat (een levensverwachting van 

minder dan 5 jaar). Binnen het plangebied worden minimaal 43 nieuwe bomen geplant. In het 

schetsontwerp is er een toename van 2.030 m2 groen. 

Toch ziet het Platform Groen mogelijkheden om het karakter van de Professor Eijkmanlaan als 

‘bomenlaan’ aanzienlijk te versterken: 

1. In de groenstroken ter hoogte van de huisnummers 24-42 en huisnummers 5-33 kunnen 

eveneens nieuwe bomen worden geplant. Deze stroken zijn niet smaller of anders dan de 

strookjes bij de Van Voorthuijsenschool en tussen de 

Schwannstraat en de Louis Pasteurstraat. 

2. In de groenstroken aan de oostzijde van de laan 

tussen de Schroeder van der Kolkstraat en de 

 
1 Een ecosysteemdienst is een dienst die door een gezond 
ecosysteem aan mensen wordt geleverd. Het betreft het 
verstrekken van een product door een ecosysteem 
(bijvoorbeeld drinkwater), een regulerende dienst 
(bijvoorbeeld bestuiving van gewassen), een culturele dienst 
(bijvoorbeeld gelegenheid geven tot recreatie) of een dienst 
die de voorgaande diensten ondersteunt (bijvoorbeeld de 
kringloop van nutriënten in een ecosysteem). Met name 
landbouwgebieden, bossen, graslanden, oppervlaktewateren 
en zeeën spelen een belangrijke rol in het leveren van 
ecosysteemdiensten. (bron: Wikipedia NL) 
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Aziëweg zijn ook nog ‘gaten’ in de bomenrij. Opvulling van deze ‘gaten’ zal het beeld van de 

bomenlaan versterken en van meerwaarde zijn in de bomenstructuur van de wijk. 

3. In de groenstroken kunnen tussen de bomen struiken worden geplant. Dit zal de ecologische 

betekenis van de Professor Eijkmanlaan voor de fauna zeker verhogen. 

4. Bij de bushalte bij de Robert Kochlaan kunnen in de groenvlakken tussen halte en kruising 

Aziëweg ook nog twee bomen geplant worden. 

5. Het is het Platform Groen niet duidelijk waarom de bomen voor de huisnummers 3E-3K 

(tegenover de Louis Pasteurstraat) gekapt moeten worden. Deze bomen kunnen en moeten 

worden behouden. 

De ecologische, klimaat regulerende, fysieke en psychische impact van de bomen zijn nauwelijks 

vervangbaar. Behoud van bomen en struiken is uitermate duurzaam. Tracht de verharding zodanig te 

situeren, dat dat zoveel mogelijk gezonde bomen en struiken behouden blijven. Gras en kleine 

struiken zijn sneller vervangbaar. Plant indien mogelijk meer bomen dan alleen voorgeschreven door 

de herplantplicht. Plant bomen maat 20-25 cm stamomtrek in op de tekening gemarkeerde op de 

levensduur afgestemde groeiplaatsen. Geef de groeiplaatsen, van de te behouden bomen, een 

verbetering met bomen compost om de levensduur te verlengen. 

Aandachtspunten zijn: 

• Afwisseling tussen lage, middelhoge en hoge beplanting. Er moet worden gevraagd om 
overleg over de uitwerking van de struiken beplanting i.v.m. soorten en hoogten op de juiste 
plek. Het aanbrengen van 0,5m hoge beplanting in de snipperstukjes groen langs de weg 
zorgt voor vermindering van CO2, fijnstof en verkeerslawaai. Waar mogelijk lage struiken in de 
boomspiegel (gevallen blad is voedsel voor de boom, minder kans op beschadiging van stam 
en wortels) 

• Raakvlakken andere projecten: in de Boerhaavewijk wordt momenteel het project ‘Bomen in 
Boerhaavewijk’. 
Het Platform Groen adviseert om het verdere ontwerp voor de Professor Eijkmanlaan voor wat 
betreft de keuze van te planten en te herplanten boomsoorten in dat project onder te brengen; 
het bijbehorende budget behoort dan ook naar dat project te worden overgezet. 

• Het Platform Groen adviseert om de langs-parkeerplaatsen (nagenoeg op dezelfde plekken 
als in de huidige situatie2) te verharden met doorlatende halfverharding (klimaatadaptief3). 

• Naast bij de herinrichting een afscheiding van de hemelwaterafvoer toe te passen, adviseert 
het Platform om tevens een waterdoorlatende goot aan te brengen. Regenwater kan zo 
worden doorgelaten naar de groenzone naast het wegdek (klimaatadaptief en tegen 
verdroging4) 

• Groeiplaatsverbetering is niet in de begroting is meegenomen voor de groeiplaatsen van de te 
handhaven bomen. Het Platform adviseert dit wel uit te voeren en te begroten. 

• Bij de uitvoering van de herinrichtingswerkzaamheden moeten bomen beschermende 
maatregelen worden om stam én wortels te beschermen conform het bomenbeleid. 

 
2 Er zou moeten worden geïnformeerd of de parkeerplaatsen bij de Moeder van de Verlosser-kerk nog langer 
noodzakelijk zijn. Zo niet, dan niet opnieuw aanbrengen. In de Semmelweisstraat is parkeren ook mogelijk. 
3 https://www.stad-en-groen.nl/article/35527/klimaatadaptief-parkeren-moet-het-nieuwe-normaal-worden?preview=on 
4 https://www.stad-en-groen.nl/article/35581/gaatje-in-de-stoeprand-gaat-stedelijke-verdroging-tegen 
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