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Geachte raadsleden en andere aanwezigen, 

In Schalkwijk is sinds afgelopen voorjaar iets bijzonders gebeurt. Op verzoek vanuit burgers 

wordt een klein deel van een groot grasveld met wandelpaden in Meerwijk niet meer als een 

gazon vrijwel wekelijks gemaaid. Er staat nu een grasveldje met hoge kruiden en grassen dat 

gereed is voor jaarlijks gefaseerd maaien. Het ene jaar maai je de ene helft, het andere jaar de 

andere helft. Het maaisel voer je af. Planten vormen er nu zaad. Vlinders, bijen en andere 

dieren kunnen er hun voortplantingscyclus in voltooien. Het is belangrijk voor vogels die er 

voedsel vinden. Voordeel van de maatregel is dat de ecologische waarde toeneemt en daarmee 

de biodiversiteit. Je haalt natuur in de stad. Geslaagd voorbeeld van dit beheer is het trapveld 

in de ecologische hotspot Poelbroekpark in Meerwijk. Naast de recreatieve en educatieve 

waarde is het voor ons van belang dat er minder geld nodig is voor onderhoud.  

Er wordt enthousiast op deze gebeurtenis gereageerd. Op verzoek vanuit de wijkraad komt er 

komend voorjaar een foto met informatie over dit burgerinitiatief in de wijkkrant. Tijdens de 

bijeenkomst van Panorama Lokaal (voor heel Schalkwijk) werd aangegeven dat men wil dat 

de maatregel in overleg met buurtbewoners en rekening houdend met andere belangen wordt 

uitgerold over Schalkwijk. 

We kunnen de maatregel over heel Haarlem uitrollen, zonder het ecologisch 

uitvoeringsprogramma van het ecologisch beleidsplan aan te spreken. We hoeven geen 

planten in te zaaien. Omdat in het zaad van Cruydt-hoeck random ook zaden zitten van exoten 

(Phacelia (Noord-Amerika), Grote centaurie (Limburg) e.a.) en onduidelijk is waar de genen 

(DNA) vandaan komen, moet bij eventueel inzaaien gekozen worden voor echt lokaal 

inheemse planten. 

De maatregel levert het geld op dat bespaard wordt op onderhoud. Dit geld moet besteedt 

worden aan maatregelen die Extinction Rebellion Haarlem hier vandaag aan u voorstelt en 

bijdragen aan het behoud van biodiversiteit in Haarlem en omgeving (duinen). 

Op zaterdag 2 november aanstaande is de Landelijke Natuurwerkdag. Ik nodig u uit deel te 

nemen aan de werkdag die de Natuurwerkgroep van het Poelbroekpark in het Poelbroekpark 

organiseert. U kunt zich hier aanmelden: https://www.natuurwerkdag.nl/locatie/poelbroekpark 

. 

Ik dank u voor uw aandacht. 

Haarlem, 30 oktober 2019. 

Niko Buiten (o.a. coördinator Natuurwerkgroep van het Poelbroekpark, voorzitter Stichting 

Natuurwerkgroepen, lid districtsteam FLORON district Hollands Duin). 
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