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Geachte raadsleden en andere aanwezigen, 

Nadat in augustus de groenstrook langs de Westelijke Randweg en de Zijlweg bij NOVA 

College volledig was spraken in september omwonenden en natuurliefhebbers met NOVA 

College over de gebeurtenissen. Duidelijk werd dat de planvorming beter kan. De 

Adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit ARK stelt zich te beslissend op in plaats van 

adviserend. De opdracht die ARK geeft gaat ten koste van de ecologische verbindingszone 

langs het spoor. NOVA College moet op zijn terrein het parkeerterrein nu al zo groot maken 

alsof alle gebouwen er al staan. Momenteel wordt alleen de eerste fase gebouwd. In de tweede 

fase wordt er een extra schoolgebouw toegevoegd en een parkeergarage gebouwd. NOVA 

College vraagt of ze wel zelf zoveel parkeermogelijkheden nodig heeft. ARK roept iets dat 

nog niet nodig is. Dat gaat ten koste van de mogelijkheid in de ecologische verbindingszone 

ondermeer door RAVON geadviseerde ecologische oevers voor ondermeer amfibieën, 

libellen en vissen aan te leggen. Ik verzoek u hierover door te vragen. 

In het gesprek werd door ons gevraagd voor zover mogelijk met de aanwezige bebouwing de 

groenstrook ecologisch te herstellen voor de natuur, waarbij rekening wordt gehouden met de 

voorheen aanwezige natuurwaarden, potentiële natuurwaarden en de eventuele aanwezigheid 

van invasieve exoten. NOVA College wil dat graag en betreurt het dat we niet eerder met 

elkaar in contact kwamen. Op verzoek van NOVA College heb ik het beplantingsplan 

bekeken. Dit leidt ertoe dat twee invasieve exoten uit het plan worden verwijderd en lokaal 

inheemse soorten worden toegevoegd. Dit is volgens mij zonder onze bemoeienis niet 

mogelijk omdat het particulier terrein betreft.  

Ik ben benieuwd of en zo ja hoe u burgers hierin in het vervolg wilt ondersteunen. 

Ik dank u voor uw aandacht. 

Haarlem, 31 oktober 2019. 

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

Natuurwerkgroepen, lid districtsteam FLORON district Hollands Duin). 


