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L.S., beste griffie, 
 
Wilt u deze mail voorleggen aan het College? Bij voorbaat dank. 
 
Ik hoorde vorige week op radio Haarlem105 een interview met de Haarlemse Bomenwachters over 
de 'minibosjes', en in dit interview werd gezegd dat het College van B&W in Haarlem op zoek is naar 
een geschikte locatie voor zo'n bosje. Dit naar aanleiding van een breed gesteunde en op 16 februari 
van dit jaar aangenomen motie van GroenLinks. Bovendien past het goed in het coalitieprogramma 
"Duurzaam Doen 2018-2022". 
 
Als betrokken burger denk ik graag mee over duurzame initiatieven. Ik woon zo'n beetje mijn hele 
leven in de Leidsebuurt. Helaas is dit, ondanks een aantal bijgeplaatste bomen, nog steeds de meest 
versteende buurt van Haarlem. Hoe mooi zou het dan zijn om in deze buurt zo'n minibosje te 
realiseren! Al wandelend door de buurt heb ik een pracht van een locatie 
gevonden: het Nadorstplein. Er staan al wat mooie bomen op de hondenuitlaatplek. Als je de 
naastgelegen, versteende 'hangplek' hierbij betrekt, heb je ongeveer de grootte van een tennisbaan 
(denk ik, want ik tennis niet). 
Een minibosje op deze plek, ook toegankelijk voor (mensen met) honden én met in plaats van die 
lelijke betonnen blokken een paar bankjes van hout uit de Haarlemmer Hout (ik noem maar wat) 
wordt het een pracht van een ontmoetingsplek, ongetwijfeld breed gedragen door de buurt. Er ligt 
zelfs nóg een speelterrein naast. 
Omdat het Nadorstplein ook nog eens dichtbij de drukke Leidsevaart ligt (én bij een 
autogarage/pomp) zal het groen ook het fijnstof uit de lucht halen. Dit is hard nodig! Hierdoor zal de 
buurt ongetwijfeld leefbaarder worden. 
 
Ik hoop dat u het bovenstaande serieus in overweging wilt nemen, en ik hoor graag van u. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Connie van 't Hof 
Oranjestraat 132, 2013 VK  Haarlem. 
06-12 62 25 48 
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