
Van: Stefan Poot  
Verzonden: woensdag 30 oktober 2019 15:53 
Aan: 'Hilde Prins' <hildeprins@hetnet.nl>; Griffiebureau <griffiebureau@haarlem.nl> 
CC: Iris du Pon <idupon@haarlem.nl>; Margo de Groot <mdegroot@haarlem.nl> 
Onderwerp: RE: Paragraaf 'groen' kan veel beter in vrijwel alle voorstellen van de Commissie 
Ontwikkeling van 31 okt 
  
Geachte mevrouw Prins,  
  
In reactie op brief ‘Meepraten, meedenken en meedoen in het ‘groen’ want dat is ‘poen’ die door 
Haarlemse Bomenwachter aan de raadsleden is verstuurd, kunnen wij betreft het project Egelantier 
het volgende melden.    
  
Er is door de gemeente inderdaad een quick scan flora en fauna uitgevoerd. Daarbij is uiteraard ook 
gekeken naar de bomen. Er is tevens in het afgelopen jaar gesnoeid in de voor- en binnentuin door 
Spaarnelanden. Hierbij heeft de ecoloog meegekeken. Dit heeft geen aanbevelingen opgeleverd. Dat 
er geen sprake is van een ‘groenplan’ onderschrijven wij niet.  

1. De openbare Egelantiertuin is een belangrijke groenvoorziening in de binnenstad. Deze 
wordt dan ook niet verkocht.   

2. In het bestemmingsplan is gewaarborgd dat de herontwikkeling van de Egelantier niet ten 
koste mag gaan van het bestaande groenoppervlak.  

3. Op de ruimtelijke uitgangspuntenkaart is ook te zien dat ook voor de binnentuin en de 
voortuin (die worden wel verkocht) geldt dat deze groen, collectief/openbaar toegankelijk 
moeten blijven en niet bebouwd mogen worden. Een eventueel (horeca)terras mag worden 
gerealiseerd in de (bestaande) binnentuin/patio van het complex, mits aan de wet- en 
regelgeving wordt voldaan.  

4. In de voortuin staan twee monumentale bomen die behouden moeten blijven. Onder de 
kroonprojectie van de monumentale bomen zijn alleen beperkte grond- en 
bouwwerkzaamheden mogelijk. 

  
Het opstellen van een Bomeneffectanalyse (BEA) op voorhand en advies ‘Bouwen bij bomen’ heeft 
nu bij de verkoop nog geen toegevoegde waarde. Wat wel en niet kan, c.q. of er groeiplaats 
verbetering noodzakelijk is, kan pas worden beoordeeld bij – in eerste instantie – de planvisies die 
ter beoordeling aan de gemeente worden voorgelegd en later bij de daadwerkelijk toetsing van de 
aanvraag omgevingsvergunning. De kaders wat wel en niet mag zijn helder verwoord in het 
groenplan, ruimtelijke uitgangspuntenkaart en bestemmingsplan.   
  
Plannen van initiatiefnemers worden beoordeeld op het planonderdeel ‘ruimtelijke kwaliteit en 
duurzaamheid’. In die visie moet ook aandacht besteed worden aan de kwaliteit en kwantiteit van 
groen (klimaatbestendige maatregelen, ruimtelijke adaptatie, flora en fauna en ecologie).  
   
NB. Graag wil ik de Haarlemse Bomenwachters en de raadsleden er op wijzen dat in de 
bomenmonitor de feitelijke situatie “zoals bekend” niet altijd overeenkomt met de werkelijkheid. Zo 
blijkt er een boom in de voortuin tussen 2015 en 2016 reeds gekapt. 
  

mailto:hildeprins@hetnet.nl
mailto:griffiebureau@haarlem.nl
mailto:idupon@haarlem.nl
mailto:mdegroot@haarlem.nl


 
  



Met vriendelijke groet, 
  
Stefan Poot 
  
Procesmanager Ontwikkeling | Afdeling Project- en Contractmanagement | Gemeente Haarlem | 
Gebouw Zijlpoort, Gedempte Oude Gracht 2 | Postbus 511 | 2003 PB Haarlem | 06-13143940 
Aanwezig: maandag t/m donderdag. Vrijdag telefonisch bereikbaar. 
  
Van: Hilde Prins <hildeprins@hetnet.nl>  
Verzonden: vrijdag 25 oktober 2019 15:32 
CC: Robbert Berkhout <rberkhout@haarlem.nl> 
Onderwerp: Paragraaf 'groen' kan veel beter in vrijwel alle voorstellen van de Commissie 
Ontwikkeling van 31 okt 
  
Beste mensen,  
In de commissie ontwikkeling komen diverse stukken waarbij nauwelijks/geen rekening is gehouden 
met het (aanwezige) m2 groen en de bomen. Daarom vraag ik uw aandacht voor het RKC rapport 
GROEN dat aangeeft dat voorstellen integraal moeten worden bekeken. U mag naar de 
groenparagraaf vragen 
Wilt u de wethouder vragen meer aandacht te schenken aan het ‘groen’ conform het advies? 
Dan hoef ik niet bij elk punt in te spreken  
Met vriendelijke groet 
  
Hilde Prins 
Lid Haarlemse Bomenwachters 
 http://haarlemsebomenwachters.nl/ 
Contactpersoon landelijke Bomenstichting 
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