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HAARLEMSE BOMENWACHTERS HP 2019-10-24      
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. 
 

Meepraten, meedenken en meedoen in het ‘groen’ want dat is ‘poen’ 
Commissie Ontwikkeling 31 oktober 2019 
 
Beste raadsleden, 
In de commissie ontwikkeling komen diverse stukken waarbij geen rekening is 
gehouden met het (aanwezige) m2 groen en de bomen. Daarom vraag ik uw aandacht voor het RKC 
rapport dat aangeeft dat voorstellen integraal moeten worden bekeken. 
Wilt u de wethouder vragen meer aandacht te schenken aan het ‘groen’ conform het advies? 
Helaas is er nog steeds geen beleidsplan voor m2 groen waarin net als bij woningbouw kan worden 
aangegeven hoeveel bladmassa ter plaatse de leefomgeving te kort komt en nodig zijn voor de 
leefomgeving. In diverse beleidsnota’s staat dat bomen en m2 groen ‘multitaskend’ hun functie 
vervullen. Met I-Tree kan hun opbrengst worden berekend. Het grootste punt van zorg is dat het geld 
en het aantal woningen steeds leidend is en bomen geen onderdeel uitmaken van de QuickScan flora 
en fauna. Zonder de bomen zullen veel dieren geen leefomgeving meer hebben. Ook burgers willen 
een gezonde leefomgeving met ‘Groen’. Hoe meer aan deze wens wordt voldaan hoe minder 
weerstand het plan zal krijgen. Hoe komt het dat de afdeling Ruimtelijk beleid niet altijd aandacht 
schenkt aan behoud van bomen en meer m2 groen en bomen?  
Advies: Woningen worden gekwantificeerd. Relateer de hoeveelheid bomen en m2 groen aan de 
hoeveelheid woningen en het type stedelijkheid. In principe meer dan 24m2 (was Haarlems 
gemiddelde) openbaar groen en 1 boom per woning (als na te streven). Nu circa ¾ boom per woning. 
Zie https://kaart.haarlem.nl/mapgallery/app/map/18 voor de huidige gemeente bomen. Zet 

basisregistratie en objecten openbare ruimte aan. 

 
Agenda punt 7 Concept Verkoopdocument Egelantier geen groenparagraaf  
Er is wel een QuickScan flora en fauna. Maar er is niet onderzocht hoeveel bomen, van welke kwaliteit 
waar staan en of ze bedreigt worden door de verkoop. Er is aangegeven ‘Behoud van de 
monumentale bomen is noodzakelijk. Onder de kroonprojectie van de monumentale bomen zijn 
alleen beperkte grond- en bouwwerkzaamheden mogelijk’.     Opendata met gemeente bomen  

Advies: verplicht de koper tot het maken van een GPS in meting en 
inventarisatie van de levensduur van alle bomen op het terrein. Bomen met 
een levensduur korter dan 5 kunnen waarschijnlijk als verloren worden 
beschouwd. De andere bomen kunnen, afhankelijk van de situatie, 
waarschijnlijk met levensduur verlengende maatregelen weer vitaal gemaakt 
worden. Verplicht een inrichting van het terrein die rekening houdt met 
behoud van alle bomen en verbetering van de leefomgeving van de 
aanwezige flora en fauna van de QuickScan. Laat een BEA maken en pas het 
advies ‘Bouwen bij bomen’ toe oa om de groeiplaats te beschermen. 
 
Agendapunt 10 Verkoop kavel Maus Gatsonidesweg geen groenparagraaf  
Er is geen aanwijzing dat het gebouw landschappelijk wordt ingepast. Het ligt wel aan de rand van 
het recreatiegebied. Zoals op meer locaties langs het recreatiegebied moet voorkomen worden dat er 
blinde gevels ontstaan aan de achterzijde.. 
Advies: verplicht om een blinde achterzijde bv te voorzien van een rek met slingerplanten of tussen 
erf grens en de gevel ruimte te laten voor opgaande beplanting zo hoog als de gevel. Zorg dat aan de 
voorzijde ruimte zodanig is ingericht dat er ruimte is voor bomen in een boomspiegel zo groot als de 
toekomstige kroon bv op het parkeerterrein. Dat voorkomt tevens hittestress in deze omgeving die 
vrijwel zonder bomen is. 
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Agendapunt 12 vaststellen Ontwikkelvisie Zuid-West Prima groenparagraaf die zegt dat eerst is 
gekeken naar de openbare ruimte; waar is ruimte voor groen, water, (langzaam) verkeer. Daarna is 
pas gekeken naar de ruimte die overblijft voor invulling van woningbouw. In de visie wordt meer 
aandacht gegeven aan kwalitatief groen, ecologie, water en klimaatadaptatie. De planvorming en 
het in kaart brengen van de te behouden bomen zullen na het vaststellen van de visie plaatsvinden. 
Het is goed dat er een kaart is gemaakt met de kwaliteitsaanduiding van de bomen. Maar de 
situering van de gebouwen is er niet op aangepast. Zie voor de huidige gemeente bomen in het 
gebied https://kaart.haarlem.nl/mapgallery/app/map/18  
Advies: Kwalitatief groen is alleen mogelijk als het onderhoudsniveau wordt verhoogd. Met het 
huidige CROW B niveau zullen de bomen na 3 jaar verdrogingsverschijnselen vertonen en staat het 

m2 groen vol onkruid. Een visie kan alleen kwantitatief groen aangeven. Indien het 
ecologisch beleidsplan  wordt gevolgd dan wordt er in het van Leeuwenhoekpark 
alleen het terrein van de parkeergarages en de omliggende verharding bebouwd. De 
spelregelkaart geeft niet het gehele ecologische gebied aan. Voor de aanleg van het 
fietspad in de bocht van de randweg moeten vele bomen en struiken worden gekapt. 
Bladmassa noodzakelijk voor CO2, fijnstof en geluidsreductie zo langs de randweg. 
Maak het fietspad niet of recht over de vaart. Geef aan hoeveel gezonde bomen 

gekapt moeten worden voor deze visie. Sluit bestaande gezonde bomen uit van de bouwvlakken. 
Verplicht een inrichting van de openbare ruimte die rekening houdt met behoud van de gezonde 
bomen en verbetering van de leefomgeving van de aanwezige flora en fauna van de QuickScan, met 
name in de ecologische zones. 
 
Agendaput 13 Vaststellen Ontwikkelvisie Europaweg voldoende aandacht voor groen maar….. 
Het visitekaartje van Schalkwijk is de grote hoeveelheid openbare ruimte. De wens is dan ook om die 
ruimte aantrekkelijker, gebruiksvriendelijker en toegankelijker te maken. Behoud het groene 
visitekaartje. Benoemd zijn de ecologische locaties en de boomstructuren. Het beschermen en 
versterken van groen heeft de eerste prioriteit en water de tweede. Bomen en klimaat wordt 
benoemd. De opgave is dat de hoeveelheid en kwaliteit van het groen in het gebied minimaal 
hetzelfde blijft en nog liever dat er uitgebreid wordt, ook voor de biodiversiteit. De Europaweg, 
Amerikaweg, Schipholweg en de hiertussen gelegen Boerhaavelaan en Kennnedylaan, maken allen 
deel uit van de hoofdbomenstructuur, welke zo veel mogelijk bestaat uit grote bomen in een 
aaneengesloten structuur. Het beleid is gericht op het behoud van de bomen en het invullen van 
ontbrekende schakels. Op de hoek Europaweg / Venkelstraat bevindt zich een bosplantsoen met 
ecologische waarde dat behouden dient te worden. 
Advies: verplicht de gemeentelijke organisatie tot het maken van een GPS in meting en inventarisatie 
van de levensduur van alle bomen op het terrein. Kijk voor de ontwikkeling eerst naar de openbare 
ruimte; waar is ruimte voor groen, water, (langzaam) verkeer. Kijk daarna pas naar de ruimte die 
overblijft voor invulling van woningbouw. Bomen met een levensduur korter dan 5 kunnen 

waarschijnlijk als verloren worden beschouwd. De andere gezonde bomen moeten behouden 
worden en, afhankelijk van de situatie, waarschijnlijk met levensduur verlengende maatregelen weer 
vitaal gemaakt worden. Verplicht een inrichting van het terrein die rekening houdt met boombehoud 
en verbetering van de leefomgeving van de aanwezige flora en fauna van de QuickScan. Laat een BEA 
maken en pas het advies bouwen bij bomen toe oa om de groeiplaats te beschermen. 
Maak het groen onderhoudsarm. Pas bomen toe tv het milieu CO2, fijnstof en geluidreductie worden 
niet genoemd. De noodzaak van behoud van bomen en aanleg van m2 groen wordt geheel niet 
benoemd binnen de mazen van de wegen. In het verleden zijn op het ziekenhuisterrein vele bomen 
gekapt en niet herplant.  Aan de randen van het ziekenhuisterrein staan gemeente bomen. Zorg dat 
ze behouden worden.  

Stadsstraten zijn een bijzonder soort openbare ruimten. Hier valt doorgaand verkeer samen met functies die publiek 
aantrekken. Als lange lijnen door de stad verbinden zij verschillende soorten buurten met elkaar. Stadsstraten zijn zij essentieel 
in het aansluiten van nieuw te ontwikkelen stadsbuurten aan de bestaande stad. In deze openbare ruimten is er daarom een 
grote diversiteit aan mensen te vinden, waardoor stadsstraten een sterke economische en verzorgende functie voor zowel de 
stad als de buurt hebben. 

https://kaart.haarlem.nl/mapgallery/app/map/18
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Zie https://kaart.haarlem.nl/mapgallery/app/map/18 voor de huidige gemeente bomen in het 
gebied. Vraag naar een kaart met de te kappen gezonde bomen zodra duidelijk wordt waar de 
gebouwen moeten komen.  
Zorg dat de stadsstraat aan de noordzijde van de Europaweg een aangenaam brede en zonnige 
wandelboulevard wordt met ruimte voor terrassen, bloemperken/bakken in boomspiegels, 
uitstallingen en dergelijke. Alleen dan is een 24/7 aantrekkelijke looproute, met economische 
renderende bedrijven naar de stad, aangenaam. Maak ook een ‘groene’ looproute naar de stad 
zonder verkeer en snelle fietsen. 
 
Agendapunt 14 Startnotitie Delftplein geen groenparagraaf 
Inpassing van de ecologische structuur. De Structuurvisie Openbare Ruimte (SOR) heeft als doel dat 
Haarlem een groene en bereikbare stad wordt/blijft. 3. ruimte voor stadsnatuur 4. gezonde 
straatbomen Ecologische kaart en bomenstructuurkaart zijn toegevoegd. Evenals de beleidsnota’s 
Haarlem Klimaatneutraal 2030 • Duurzaamheidsprogramma Haarlem (2015) en versnelling 
duurzaamheidsprogramma (2017) • Klimaatadaptatieagenda (2017). Dit zijn beleidsnota’s waarin 
‘mutittaskend’ groen een rol speelt.  
Advies:  Er is geen QuickScan flora en fauna en groenparagraaf die aangeeft hoeveel bomen op het 
terrein, van welke kwaliteit waar staan en of ze bedreigt worden door de verkoop. Verplicht de 
ontwikkelaar de gebouwen zodanig te plaatsen dat de gezonde bomen behouden worden. Maak een 
GPS in meting en inventarisatie van de levensduur van de bomen verplicht. Bomen met een 
levensduur korter dan 5 jaar kunnen waarschijnlijk als verloren worden beschouwd. De andere 
bomen kunnen, afhankelijk van de situatie, waarschijnlijk met levensduur verlengende maatregelen 
weer vitaal gemaakt worden. 
Verplicht een QuickScan flora en fauna en een inrichting van het terrein die rekening houdt met de 
gewenste functie van de aanliggende ecologische verbindingszone tussen duinen en Spaarnwoude. 
Kijk voor de ontwikkeling eerst naar de openbare ruimte; waar is ruimte voor groen, water, 
(langzaam) verkeer. Kijk daarna pas naar de ruimte die overblijft voor invulling van woningbouw. Zie 
https://kaart.haarlem.nl/mapgallery/app/map/18 voor de huidige gemeente bomen in het gebied 
 
Agendapunt 15 Nieuwbouw Sint Jacob Boerhaave geen groenparagraaf 
In de startnotitie staat wel met zoveel mogelijk behoud van de bestaande bomen. 
Advies: Er is geen QuickScan flora en fauna en groenparagraaf die aangeeft hoeveel bomen, van 
welke kwaliteit waar staan en of ze bedreigt worden door de ontwikkeling. Verplicht de ontwikkelaar 
de gebouwen zodanig te plaatsen dat de gezonde bomen behouden worden. Verplicht de 
ontwikkelaar tot het maken van een GPS in meting en inventarisatie van de levensduur van de 

bomen. Bomen met een levensduur korter dan 5 jaar kunnen waarschijnlijk 
als verloren worden beschouwd. De andere bomen kunnen, afhankelijk van 
de situatie, waarschijnlijk met levensduur verlengende maatregelen weer 
vitaal gemaakt worden.  Verplicht een QuickScan flora en fauna en een 
inrichting van het terrein die rekening houdt met de gewenste functie van 
de aanliggende ecologische verbindingszone van de Amerikavaart. Kijk voor 
de ontwikkeling eerst naar de openbare ruimte; waar is ruimte voor groen, 
water, (langzaam) verkeer. Kijk daarna pas naar de ruimte die overblijft voor 
invulling van woningbouw. 
< bomen eigendom van de gemeente 

 
Uitvoering 
Maak geen aankledingsgroen. Maak uitsluitend groen dat een functie heeft en benoem deze.  
Teken bomen met wortels. Dat is nodig ivm de vele ondergrondse leidingen. Teken de gewenste 
kroonvorm, denk aan de slagschaduw. Dat is nodig ivm met de geringe bovengrondse ruimte bv bij 
de stadsstraat. 
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Denk bij de uitvoering bv aan paden van CO2 bindend olivijn en lampen die oplichten al je er langs 
gaat.  
 
Hilde Prins 
Lid Haarlemse Bomenwachters 
 http://haarlemsebomenwachters.nl/ 
Contactpersoon landelijke Bomenstichting 
 

http://haarlemsebomenwachters.nl/

