
Inspraak Commissie Beheer agendapunt 9 Spreektijd voor belangstellenden, dd 1 december 

2022. 

Geachte raadsleden en andere aanwezigen, 

In februari 2020 sprak ik bij u in over het 40 puntenplan van Urgenda. Voor deze 

commissievergadering ontving u in het kader van de actieve informatieplicht meegezonden stukken 

van het Natuur Netwerk Haarlem (punt 1.4). Ik spreek vanavond bij u in over deze stukken, die ik 

momenteel bestudeer. 

Als gevolg van de klimaatcrisis bevinden we ons in een noodsituatie. De gemeente neemt maatregelen, 

maar te weinig en te langzaam. In 2020 legde ik uit dat door moerasvorming door vernatting CO2 kan 

worden vastgelegd in bijvoorbeeld veengebieden, zoals in de Poelpolder. Verlanding heet dit proces. 

Door moerasvorming wordt er meer CO2 vastgelegd dan door aanplant van bomen mogelijk is.  

Ik lees in de stukken dat u van plan bent hier iets mee te gaan doen. Mijn eerste reactie is dat de 

plannen als start van vernatting en moerasvorming voor de veenweiden er goed uitzien. Maar ik wil 

dat er meer gaat gebeuren en dat het snel gaat gebeuren, zodat CO2 nu wordt vastgelegd en de 

biodiversiteit nu wordt versterkt. Het moet in meer veenweiden gebeuren in dan de genoemde 

Verenigde Polders en de Poelpolder, namelijk ook in de Hekslootpolder en elders in de Groene Zoom. 

De situatie is zo urgent dat ik deze dagen in de landelijke media lees dat de regering in 

veenweidegebieden het waterpeil wil verhogen zodat het veen minder CO2 uitstoot. 

Tot slot. Op maandag 5 december organiseer ik met Extinction Rebellion Haarlem vanaf 11.30 uur op 

het Stationsplein tijdens het luchtalarm om 12.00 uur de maandelijkse Luchtalarm = Klimaatalarm 

actie. We grijpen dit moment aan om te benadrukken dat een klimaat- en ecologische crisis geen test 

is, maar daadwerkelijk een noodgeval! We zullen door middel van een die-in de noodsituatie waar we 

ons in bevinden tot leven brengen. U bent van harte welkom deel te nemen aan deze actie.  

Ik dank u voor uw aandacht. 

Haarlem, 1 december 2022. 

Niko Buiten (o.a. coördinator Natuurwerkgroep van het Poelbroekpark, lid districtsteam FLORON 

district Hollands Duin, validator Nationale Database Flora en Fauna, deelnemer Extinction Rebellion 

Haarlem). 


