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HAARLEMSE BOMENWACHTERS  HP2018-10-18    
Pleiten voor boombehoud en meer en betere m2 groen en bomen in de leefomgeving  
omdat Haarlem in NL de minst groene stad is met, op twee na, de meeste inwoners per ha. 
 

BEGROTING 2019 EN KNELPUNTEN IN HET GROEN 

 
Beste raadsleden, 
 
De groenvoorzieningen van de stad zijn van belang voor de gezondheid en het welbevinden van de 

bewoners. Zowel de kwaliteit als de kwantiteit zijn nu niet in orde. De organisatie kan onvoldoende 

aandacht besteden aan de groenvoorzieningen in de stad om dit op peil te krijgen. Met budget voor 

personeel en beheer kan hier verbetering in komen. 

Met vriendelijke groet  
Hilde Prins 
Haarlemse Bomenwachters 
 
PERSONEEL 
1.Stel verantwoordelijken voor het groen aan die hun bijdrage kunnen leveren in de integrale 
gebiedsvisies en het verduurzamen van het groen.  
 
 BEHEER 
2.Stel per stadsdeel jaarlijks een budget beschikbaar voor éénmalige relatief kleine beheerzaken 
zoals het verduurzamen van parken en groenvoorzieningen in de woonwijken.  
3.Laat een meting verrichten naar de technische kwaliteit van de groenvoorzieningen door een 
onafhankelijk bureau met kennis van zaken en maak dit rapport openbaar. 
Prioriteer vervolgens samen met wijkraden en groenbeheergroepen een meerjarenplan en stel 
jaarlijkse werkplannen op. 
4.Bekostig het achterstallig onderhoud van de verharding en groenvoorzieningen bij Vastgoed  
ook uit de reserve vastgoed en niet ten laste van het DDO. 
 
1. U merkt dat de ingezette koers om woningen te bouwen op stoom begint te komen. Helaas 
gebeurd dat nog niet altijd integraal met alle disciplines die beleid maken. Dus controleer of al het 
beleid is verwerkt in de startnotities en maak keuzen waar het beleid conflicterend is, want zodra we 
integraal werken krijgen we niet alleen woningen maar ook leefomgevingen die voldoen aan de 
wensen van de inwoners en de flora en fauna. Stel verantwoordelijken aan die voldoende 
gekwalificeerde groene kennis hebben om hun bijdrage te kunnen leveren in deze integrale 
gebiedsvisies en de aanpak van het levensduur verlengen van groen. 
 
Stadsgroenmeester 
Stel binnen de organisatie een stadsgroenmeester (consulent stedelijk groen) aan die bij 
gebiedsontwikkeling controleert of er rekening wordt gehouden met het bestaande bomenbeleid, 
het speelruimtebeleid, beleid klimaatadaptatie en het op te stellen m2 groen beleid. Die voor de op 
te stellen verstedelijkingsvisie van de stad nieuwbeleid voor m2 groen formuleert. Een beleid 
vergelijkbaar met de verstedelijking maar dan voor de vergroening, zodat de dilemma’s groen versus  
bebouwen en verharding duidelijk worden gemaakt. 
Stadsecoloog  Creëer opnieuw de functie van stadsecoloog (universitair geschoold met daarnaast een 
master ecologie). Beter is het om een Bureau Ecologie op te zetten, dat naast toezicht op de 
uitvoering van het groenonderhoud (o.a DDO groen) ook een belangrijke communicatiefunctie krijgt, 
bijvoorbeeld in samenwerking met NME-Haarlem. Communicatie is nodig met zowel doelgroepen in 
de organisatie (bv. afd. Ruimtelijk beleid) als buiten de organisatie. 
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Programmamanager groen Er zijn programmamanagers voor diverse voorzieningen, maar niet voor 

het groen. Op basis van onderzoek naar de technische kwaliteit (technische CROW norm) van de 

groenvoorzieningen kunnen projecten worden benoemd, geprioriteerd en gebudgetteerd. Nu 

ontbreekt fatsoenlijk technisch onderzoek en meet- en controle gegevens van de 

groenvoorzieningen. Kan er een programmamanager groenvoorzieningen komen? 

 

2.Jaarlijks budget verduurzaming groen 
Het DDO contract voorziet vanaf het begin niet in levensduur verlengende maatregelen voor parken 
en groen in de woonwijken en is in de afgelopen jaren bij het aansturen van het contract 
niet  aangepast aan het beleid ten aanzien van bomen, openbare ruimte HIOR, duurzaamheid, 
veiligheid ed. 
Voorbeelden van geen budget voor beheerzaken zijn de knelpunten 
- Herplant van bomen door Spaarnelanden in op de levensduur afgestemde groeiplaatsen zie HIOR/ 
Bomenbeleidsplan.  
- Aanpassen van boomspiegels op de omvang van de stam.  
- Groeiplaatsverbetering van slecht groeiende bomen bv met opdruk van verharding door de wortels 
- Het opnieuw aanleggen van plantsoenen die door jarenlang te gering onderhoud versleten zijn. 
- De uitvoering van het werkplan Bolwerken laatste fase Kattenberg/Kenaupark (werkplan is gereed) 
- De oplossing van problemen ontstaan tijdens de uitvoering van het Reinalda park bv: Uitredend 
rood water veroorzaakt gladheid, ontwerp en uitvoering einde van de dreef bij het 
pannenkoekenrestaurant, voorkomen van schade door wagens bij evenementen, afsluiten van de 
ingangen (voor auto's) door klappalen ed 
- het maken van ecologische beheerplannen voor de potentiegebieden 
- Het budget voor het Schoterbos is niet bestemd is voor de eenmalige omvorming van niet te 
onderhouden plantvakken en herplant van kale plekken ed. 
- Het pad ten noorden van de Vijfhuizer molen is na de aanleg in 2014 slecht onderhouden. Het is 
overwoekerd door wilgen en riet, weggezakte fundering en verharding en is niet meer begaanbaar. 
- Extra aanvullen van het pad langs de Brouwersvaart zodat overhoogte ontstaat en het pad in de 
winter begaanbaar blijft 
 
U merkt dat het ontbreken van op de levensduur afgestemd beheer vaak tot gevolg heeft dat de 
levensduur wordt verkort en voorzieningen en groen voortijdig opnieuw moet worden aangelegd. 
Dus laten we duurzaam bezig zijn en uitsluitend nog investeren op het verlengen van de levensduur, 
want dan is de gemeente op den duur goedkoper uit en bereiken we bladmassa die ons helpt bij 
klimaat adaptatie, verminderen we overlast en maken een gezonde leefomgeving voor iedereen. 
Er zijn vast meer zaken waar de gebiedsbeheerders steeds van moeten zeggen dat er geen budget 
voor is. Zij zouden alle meldingen/wensen van de bewoners/wijkraad moeten inventariseren en aan 
de raad moeten voorleggen tav wenselijkheid en prioritering in de komende jaren. 
 
3.Onderzoek technische kwaliteit 
De raad wordt jaarlijks in de begroting en de jaarrekening geïnformeerd of de beeldkwaliteit van de 
groenvoorzieningen (technische staat en onderhoud) voldoet aan de CROW norm. Dit blijkt (volgens 
de ambtenaren) altijd goed te zijn. Onafhankelijke steekproeven worden nauwelijks genomen en zijn 
ter controle niet beschikbaar voor burgers of raadsleden. Bij de beoordeling door 
burgers/wijkraden/groengroepen wordt echter aangegeven dat het beter kan (analyse van de 
stadsdelen). Een onderzoek heeft als meerwaarde dat ook de slechte m2 groen in beeld komen en er 
een jaarlijks werkplan kan worden gemaakt op basis van een meerjarenplan. Met de actualisatie visie 
en beheer is geen inzicht gegeven in de technische kwaliteit en kosten voor herstel. De resultaten 
van technische inspecties moeten worden geanalyseerd alvorens deze vertaald kunnen worden naar 
maatregelen. De inspectiedata ontsluiten levert als meerwaarde op dat de burgers worden gesterkt 
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in hun vermoeden dat de onderhoudskwaliteit niet wordt gehaald en gaan meedenken bij de 
prioritering van werkzaamheden die tot tevredenheid van de bewoners moeten leiden. 
Extra budget voor beheer zorgen voor het behouden en verlengen van de levensduur van de 
groenvoorzieningen. Door de verlaging van het onderhoudsbudget naar C niveau is achterstallig 
onderhoud ontstaan. Om in de slechtste wijken naar B niveau te komen zijn extra middelen nodig. 
 
4.Achterstallig onderhoud bij Vastgoed  
In de Vastgoednota (2018/049829) staat aangegeven dat de onderhoudsbehoefte van de 
vastgoedportefeuille wordt vastgesteld aan de hand van de NEN 2767 en dat de financiële 
consequenties van het wegwerken van het achterstallig onderhoud inzichtelijk worden gemaakt. 
Laat gelijktijdig ook het achterstallig onderhoud van de bijbehorende groenvoorzieningen (en 
verharding) onderzoeken als integraal onderdeel van Vastgoed. 
 


