
HAARLEMSE BOMENWACHTERS HP 2019-08-29     
Pleiten voor boombehoud en meer en betere m2 groen en bomen in de leefomgeving  
omdat Haarlem de minst groene stad is in NL met, op twee na, de meeste inwoners per ha. 

Commissie Ontwikkeling 29 aug  

Beste raadsleden en wethouder, 

In de commissie Ontwikkeling van 2019-08-29 is bij veel van de agendapunten niet 

vanuit een groene optiek naar het project gekeken.  Kunnen ook de agendapunten 

in de commissie ontwikkeling een groentoets krijgen? Een groentoets die de wijzigingen en 

consequenties voor de multifunctionele m2 groen en bomen in beeld brengt? Door de multi 

functionele functie van m2 groen en bomen moet er bij vrijwel alle afdelingen aandacht voor zijn, 

zeker bij de afdeling ruimtelijke kwaliteit. 

• Vondelweg 511 :graag aandacht voor behoud van de vele bomen op en om het perceel 

• Ontwikkelvisie Spaarndamseweg ‘verbeteren van de kwaliteit van groen’ : bewoners willen 
meer en beter onderhouden m2 groen en bomen. Met gebouwen verbeter je de kwaliteit 
van groen niet! Hoeveel m2 groen en bomen komt er bij? 

• Startnotitie IJsbaanlaan ‘Beschermen van de bestaande groenstructuur en meer groen 
toevoegen’ : Prima. Maar hoeveel meer m2 groen en bomen toevoegen (hoeveel is er nu?) 

• Ontwerpbestemmingsplan Campus Nova: Op het terrein is nauwelijks rekening gehouden 
met het leefklimaat van flora/fauna in de ecologische verbindingszone langs het spoor en de 
ligging bij de duinen, de waterlopen en waterkwaliteitsverbetering, de waterberging en 
hergebruik hemelwater, de CO2, fijnstof en verkeerslawaai reductie van de randweg door 
bladgroen, de fietsverbinding Garenkokerskade- naar zee  

• Fietsznfabriek: Voorkom het uitgeven van privé tuingrond. Een patio is voldoende. Meer m2 
privé tuin worden alleen maar verhard. Voeg de tuingrond toe aan de openbare ruimte. Het 
liefst zichtbaar vanaf de openbare weg. 

• Stephensonstraat  Waar mogelijk wordt groen toegevoegd, ook al is dit kleinschalig: Er wordt 
dus geen verplichting van een aantal m2 groen opgelegd. Denk u dat er dan m2 groen komt? 
Rekken langs de gevel met slingerplanten is al iets. 

• Spaarnesprong: Het realiseren van de tijdelijke parkeeroplossing Oostersingelgracht graag 
met behoud van bomen. Niet zoals bij de brandweer de bomen kappen voor 
parkeerplaatsen.  

• Toekomstige ontwikkeling Waarderpolder: Visie met als randvoorwaarde behoud van 
waardevol m2 groen en ‘mulitaskende’ gezonde bomen 

• Monumentenkaart: Zijn de m2 groen van de Bolwerken en het Zaanenpark geen ‘groene’ 
monumenten op de kaart? Het stadspark Bolwerken en het Kenaupark is in totaal een 
beschermd stadsgezicht. Het Kenaupark heeft een beschermde monumentenstatus. 

• Ontwerp openbare ruimte fase 3 Entree Oost: Waar staan de namen van de boomsoorten 
ivm de biodiversiteit 

 
Initiatieffase 
Alle gebiedsvisies zijn een initiatieffase.  In de initiatieffase vindt een integrale verkenning plaats van 

het project waarbij gekeken wordt waar het aansluit bij het vigerende beleid en waar het project 

mogelijk afwijkt. De startnotitie wordt in deze fase vastgesteld. Waarom wordt in de startnoties niet 

al het conflicterende beleid aangegeven? Als er gebouwd moet worden gaan dat ten koste van groen 

en genereert het extra (auto)verkeer. In de initiatieffase moet worden aangegeven welk beleid 

geprioriteerd wordt boven ander beleid. Dit wordt nu maar voor het gemak vergeten en te laat in de 

planvorming duidelijk gemaakt.  



Meer waarde met groen  
Kent u nog het rapport ‘Meer waarde met groen’ van de Rekenkamer commissie 2016? 
Hun aanbevelingen waren 
1. Formuleer samenhangend beleid zodat beleidsdoelstellingen voor openbaar groen alle belangrijk 
tendensen en ontwikkelingen in hun onderlinge samenhang beschrijven en zodat hieraan voldoende 
specifiek doelstellingen en middelen kunnen worden gerelateerd. 
Er is nog steeds geen beleid voor het m2 groen en bomen in de woonomgeving. De kaders zouden 
naar de mening van het 
college worden gesteld in de Nota Ruimtelijke Kwaliteit (2012) en de in Toekomstvisie en 
Structuurvisie Openbare Ruimte. De SOR beschrijft wel parken en hoofdboomstructuren maar 
nergens wordt het beleid voor m2 groen en bomen in de woonwijken geformuleerd. 
2. Ontwikkel en implementeer een set van effectieve instrumenten om de functies van openbaar 
groen maximaal te verbinden met de bestuurlijke ambities voor openbaar groen. Verlies hierbij de 
samenhang niet uit het oog. 
De SOR heeft het m2 groen en de bomen in de woonwijken niet mee genomen. Er is dus ook geen 
samenhang met ander beleid in de visies waar bladgroen een bijdrage aanlevert. 
4. Doe nader onderzoek naar de concrete rol en invulling van openbaar groen in de bouw van een 
toekomst- en klimaatbestendige Haarlem. 
De concrete rol en invulling van het m2 groen is nog steeds niet in normen vastgelegd en nog steeds 
niet in gekwantificeerd in de visies.  
De tekeningen groen inkleuren is makkelijk als je wegen en gebouwen ook groen maakt. In de 
praktijk komt er geen m2 groen bij. De aanbeveling van de RKC tot samenhangend beleid beoogt te 
borgen dat openbaar groen een vast onderdeel is in de integrale blik op de openbare ruimte.  
5. Incorporeer de financiële en maatschappelijke waarde van openbaar groen in het afwegingskader 
voor de inzet van de beschikbare middelen voor ontwikkeling en onderhoud van openbaar groen. 
Ziet u in de gebiedsvisies de afweging tussen bebouwen, verharden en groen? Die de meerwaarde 
voor milieu, ecologie, klimaat, en leefomgeving afzet tegen minder bebouwde oppervlaken. Elke visie 
gaat ten koste van groen en nauwelijks te koste van verharding 
Groentoets  
U kunt gebruik maken van uw recht om naar de groentoets te vragen. Een groentoets in elke fase van 
een werkzaamheid waarbij het groen in het geding is, te beginnen bij de gebiedsvisie maar ook bij de 
wijziging van een bestemmingsplan. Een groentoets die moet motiveren waarom waardevol gezond 
of ecologisch waardevol m2 groen en bomen moet verdwijnen. Een groentoets die motiveert 
waarom een ontwerp zo is gemaakt en waarom die boomsoorten zijn gekozen. Waar stedelijk groen 
komt en waar ecologisch groen. 
 
Hilde Prins 
Lid Haarlemse Bomenwachters 
  
 


