Inspreekbijdrage van Marijke ’t Hart voor de commissie Beheer inzake Concept
Groenbeleidsplan op donderdag 10 februari 2022

Geachte voorzitter, geachte leden van de commissie Beheer,
Graag vraag ik uw aandacht voor de bijzondere kwaliteiten van de Groene Zoom in
Schalkwijk. Ik wil graag beginnen met mij voor te stellen: ik ben Marijke ’t Hart, voorzitter van
de wijkraad Meerwijk en spreek hier namens de vier wijkraden in Schalkwijk.
Wij hebben met de vier wijkraden een werkgroep Groene Zoom opgericht met als doel het
behoud en verbeteren van de natuurwaarden in de Groene Zoom om Schalkwijk. Dit omdat
wij zien dat steeds meer stukken van de Groene Zoom worden aangetast en bedreigd
worden met bouwactiviteiten.
Wij hebben kennis genomen van het concept Groenbeleidsplan en wij zijn blij met de
geformuleerde beleidsuitgangspunten dat de gemeente Haarlem meer aandacht zal
besteden aan het vergroenen van de stad.
Wij weten dat grote gedeelten van de stad enorm versteend zijn en begrijpen dat er veel
aandacht in het beleidsplan gaat naar het vergroenen van de versteende gebieden.
Maar wij verzoeken u om ook extra aandacht te besteden aan de buitengebieden. De
Groene Zoom om Schalkwijk is van groot belang voor de bewoners van deze enorm
verdichte wijk, waar veel mensen op een klein oppervlak wonen. Voor de bewoners van deze
wijk is het belangrijk dat er op loopafstand voldoende groen is om te wandelen en te
recreëren. Met de komst van minimaal 5.000 nieuwe bewoners zal de druk op dit
buitengebied nog veel groter worden en wij zouden graag zien dat de Groene Zoom groen
blijft en dat er niet gebouwd zal worden. De Groene Zoom is ecologisch, qua soorten
rijkdom, het meest rijke gebied van de gemeente en vereist daarom bijzondere
aandacht. Wij willen ook dat de natuurwaarden beschermd en waar mogelijk uitgebreid
zouden worden.
In het concept Groenbeleidsplan staat een doel om ecologische verbindingen te versterken
door een hotspotambitie. Helaas constateren wij dat bepaalde gebieden in de Groene Zoom
niet onder een hotspotambitie vallen, omdat daar te weinig bijzondere ecologische
ontwikkelingen plaatsvinden. Wij voorzien dan een situatie dat bepaalde gebieden wel een
bijzondere status hebben en andere niet, terwijl die gebieden die ertussen liggen wel een
belangrijk doorgangsgebied zijn voor veel dieren en ook een belangrijke functie hebben als
foerageergebied voor de vogels. Bovendien wordt daarmee de kans ontnomen dat deze
gebieden ook potentiegebieden worden. Wij maken ons zorgen dat gebieden die geen
bijzondere status hebben niet beschermd zullen worden als natuurgebied, terwijl wij ervoor
willen pleiten om de natuurwaarden in de hele Groene Zoom te versterken.

Ons verzoek is dan ook om bij het bespreken van het concept Groenbeleidsplan mee te
nemen dat het belangrijk is dat de Groene Zoom in zijn geheel behouden blijft en dat de
natuurwaarden daar versterkt worden.
Ik dank u voor uw aandacht.

Marijke ’t Hart,
voorzitter wijkraad Meerwijk

