
Geachte commissie. 

Ik spreek hier in namens de Haarlemse Bomenridders maar ook namens stichting Natuurbelang die zich 

o.a. inzet voor de natuur; Waterleidingduinen, Kennemerduinen, Schoorl, Texel.  

 

We hebben in Haarlem een unieke situatie. Bij toeval is een gebied van 50.000 vierkante meter 30 jaar 

lang niet door mensen betreden. Geen mensen, geen recreatie, geen verstoring. De natuur kon hier 

haar gang gaan. Dit komt in het drukke westen van Nederland IN een stad natuurlijk nooit voor. Een 

uniek gebied. Het gebied is nu in gebruik door vele vogels, vleermuizen en de natuur in het algemeen. 

Laat het even bezinken. In een grote stad is aan de rand een gebied waar 30 jaar niemand kwam. 

Afgesloten.   

Schuilplaats voor veel dieren. Vogels kunnen er ongestoord broeden. Vleermuizen kunnen in de holle 

oude bomen overwinteren.  

Dat gaan we natuurlijk niet weggeven aan de horeca of een strandje van maken terwijl Zandvoort om de 

hoek ligt. Veel vogels willen rust anders broeden ze niet. 

In de gebiedsvisie wordt dat ook nadrukkelijk toegegeven. Citaat:  

“In de loop der jaren is er op de oostelijke oever van het Spaarne minder ruimte voor natuur gekomen, 

met name voor bloeiende planten, vlinders en broedvogels. De beplanting van het Engelandpark heeft 

sinds de renovatie te weinig kwaliteit en massa om de standaardnatuurwaarden te leveren. Het voor 

mensen afgesloten terrein ten noorden van de Schouwbroekerplas is een steeds belangrijker 

toevluchtsoord voor de fauna geworden. Naast de grote aantallen zangvogels, zijn er in de afgelopen 

jaren broedende (roof)vogels gesignaleerd, afwisselend een Buizerd en een Boomvalk. Er huizen 

fazanten en ook is er meerdere malen een ree gesignaleerd. Het is mogelijk dat in de oudere bomen 

kolonies vleermuizen zitten.” 

“Het afgesloten deel van het onderzoeksgebied heeft, doordat het jaren afgesloten is geweest, een 

natuurwaarde ontwikkeld. In de gebiedsvisie is gekeken of het mogelijk is die natuurwaarde verder te 

versterken en welke effecten dat heeft op de omgeving.” 

“Als wordt gekozen wordt voor afsluiting voor mensen, dan hoeft het gebied maar heel beperkt 

gesaneerd te worden, omdat onderzoeken hebben aangegeven dat er geen risico is voor het ecologisch 

systeem.  De kosten zijn laag, de uitstraling voor de omgeving is groot, voor de natuur, maar zeker ook 

voor de beleving van mensen. “ 

 

Dit gebied biedt grote mogelijkheden zonder de natuur te betreden of te verstoren. Het gebied wordt 

een optimale plek voor met name vogels en voor de mensen die daarvan willen genieten: een vogel-

kijkers-eiland.  Haarlem krijgt er een natuur attractie bij die geen stad kan bieden.  

Het gebied blijft dan wat het nu is, namelijk een belangrijke broedkamer voor de natuur in Haarlem.  
 
Daarom wil ik de commissie vragen. 



• Er is geen volledige inventarisatie gedaan van alle dieren en planten. Daarom moet er een 

uitgebreide studie gedaan worden naar alle natuurwaarden. Voordat er andere plannen 

worden ontwikkeld.  

• Het unieke van dit gebied te respecteren en er een beschermd reservaat van te maken. 

 

Belangrijk is ook dat de kosten voor sanering volkomen uit hand kunnen lopen. Er is geen goede 

administratie wat er allemaal gestort is. Als er dieper moet worden afgegraven dan voorzien drijft dat de 

kosten enorm op.  

 

 


