
Inspraak Commissie Ontwikkeling agendapunt 9 Jaarstukken Recreatieschap 

Spaarnwoude dd 3 juni 2021. 

Geachte raadsleden en andere aanwezigen, 

Ik ben Niko Buiten en ben actief op de terreinen van natuuronderzoek en natuurbeheer in 

Haarlem. Bovendien organiseer ik vrijwel maandelijks de Luchtalarm = Klimaatalarm actie 

van Extinction Rebellion Haarlem op het Stationsplein. Ik investeer in regeneratieve 

landbouw. Ik maak mij sterk voor biodiversiteit, klimaatadaptatie en duurzaamheid. 

Ik vind dat het Recreatieschap Spaarnwoude te veel doet aan recreatie en industriële 

landbouw zonder rekening te houden met biodiversiteit en klimaatadaptatie. Ik vraag dat wel 

te doen. Bijvoorbeeld door verlanding op gang te brengen (legt CO2 vast), zonnepanelen 

boven parkeerterreinen en op water te plaatsen en regeneratieve landbouw toe te passen.  

Afgelopen maanden heb ik tijdens meerdere overleggen over de plannen voor de Veerplas en 

omgeving gesproken. Het ging ondermeer over wandelpaden door en over de Oeverlanden 

van de Liede welke ten koste gaan van de biodiversiteit en waarvoor nauwelijks draagvlak is. 

Het maken en uitvoeren van zo’n plan kost veel geld dat beter besteed kan worden aan 

versterking van de biodiversiteit. 

Overigens is daar door aanwezigen ook voorgesteld boven de parkeerterreinen bij Ikea daken 

van zonnepanelen te plaatsen 

Regeneratieve landbouw is een samenvoeging van permacultuur en voedselbossen en is in het 

stedelijk gebied van Haarlem op diverse locaties in ontwikkeling. In Leersum wordt het 

momenteel door de regeneratieve boerderij Schevichoven zo in praktijk gebracht dat een 

boerengezin er van kan leven. Verdere informatie kunt u vinden op: 

https://www.voordewereldvanmorgen.nl/artikelen/wat-is-regeneratieve-landbouw . 

Ik vraag u al het voornoemde over te nemen en zorg te dragen voor de uitvoering ervan in het 

gebied van het Recreatieschap Spaarnwoude. 

Ik dank u voor uw aandacht. 

Haarlem, 3 juni 2021. 

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

Natuurwerkgroepen, lid districtsteam FLORON district Hollands Duin, validator Nationale 

Database Flora en Fauna, deelnemer Extinction Rebellion Haarlem). 

https://www.voordewereldvanmorgen.nl/artikelen/wat-is-regeneratieve-landbouw

