Inspraak Commissie Ontwikkeling agendapunt 9 Reactie op uitvoeringsprogramma 2020-2024
Recreatieschap Spaarnwoude, dd 24 september 2020.
Geachte raadsleden, wethouder en andere aanwezigen,
Vandaag bespreekt u de Reactie op uitvoeringsprogramma 2020-2024 Recreatieschap Spaarnwoude. U
kunt vragen en bevindingen naar voren brengen. In dit kader wil ik het volgende met u delen:
In het Recreatiegebied Spaarnwoude, de stad en de duinen zijn de gevolgen van klimaatverandering
zichtbaar. Weiden, bossen, gazons en duinen drogen uit waardoor planten minder tot bloei en
zaadzetting komen, wat gevolgen heeft voor de voedselvoorziening en voortplanting van insecten en
vogels. Op dit moment sterven soorten uit. Door veenweiden te vernatten kan het Recreatieschap
Spaarnwoude in Haarlem en elders in het recreatiegebied bijdragen aan het tegengaan van
klimaatverandering.
Ondermeer in de Haarlemse veengebieden Hekslootpolder, Waarderpolder en Veerpolder is het
mogelijk door moerasvorming met verlanding CO2 vast te leggen (klimaatadaptatie). Dit is ook
mogelijk in andere veengebieden in het recreatiegebied Spaarnwoude zoals Dijkland in de gemeente
Haarlemmermeer. Vernatting kan plaats vinden door het waterpeil te verhogen. Bij verlaging van het
waterpeil komt door verbranding van het veen CO2 vrij en dat levert een bijdrage aan het erger
worden van de klimaatcrisis.
Vernatting van veenweiden levert een bijdrage aan het klimaatneutraal maken van de stad en het
recreatiegebied Spaarnwoude. Klimaatverandering bij opwarming van de aarde door CO2 uitstoot
levert ernstige en op termijn onomkeerbare schade aan ecologie en biodiversiteit.
Wanneer u zich zorgen maakt over de eventuele kosten verzoek ik u navraag te doen bij het
Recreatieschap Spaarnwoude en vrijwillige natuurbeheergroepen om hun medewerking te vragen.
Ik stel het zeer op prijs wanneer u mijn gezichtspunten deelt. En de wethouder vraagt of hij bereid is in
Haarlem en het recreatiegebied Spaarnwoude in de veengebieden door moerasvorming met verlanding
CO2 vast te leggen.
Ik dank u voor uw aandacht.
Met vriendelijke groet,
Niko Buiten (o.a. vrijwillig natuuronderzoeker in het Recreatiegebied Spaarnwoude, coördinator
Natuurwerkgroep van het Poelbroekpark, lid districtsteam FLORON district Hollands Duin, validator
Nationale Database Flora en Fauna, mede-organisator eerste Klimaatmars in Haarlem).

