03-10-2019

Aan alle raadsleden van alle fracties Gemeente Haarlem,

Wij zullen ons even voorstellen. Wij zijn Claudia Carton en Marja Oosterbroek en wij
vertegenwoordigen honderden leden die bij ons getekend hebben om de volkstuinen Ons Buiten en
Eigen Tuin aan de Boerhaavelaan te Haarlem, op deze plek te behouden en niet te verplaatsen.
Ons Buiten staat op grond van de gemeente Haarlem en grenst aan Eigen Tuin, een
volkstuincomplex met eigen grond. Er staan over de 200 tuinen met een enorme biodiversiteit. Eigen
Tuin bestaat al meer dan 100 jaar op deze plek en Ons Buiten staat al 55 jaar op deze plek aan de
Boerhaavelaan in Haarlem. Nu wil het geval dat men aan de grens van de tuinen al diverse jaren
bezig is met het neerzetten van 5 woningblokken. Deze zijn grotendeels gerealiseerd en wij vreesden
dan ook voor onze natuur vanwege de stikstofuitstoot door de snelweg waar men 100 km per uur
rijdt, en door het af en aanrijden van het bouwverkeer.
Nog voor wij hierover in de pen zouden klimmen lazen wij op 15 juli j.l. in het Haarlems Dagblad dat
er gemeenteplannen zijn om vóór 2025 500 woningen op onze volkstuinencomplexen te gaan
bouwen. De volkstuinen zouden dan wel eventjes verplaatst kunnen worden naar een
afvalwaterzuiveringsterrein bij de Ringvaart! Deze plannen bleken al in 2016/2017 met de
gemeenteambtenaren de Heer Poot en de Heer Kuipers besproken te zijn, maar het is ons (tuinders)
nooit ter ore gekomen. Ook ons bestuur heeft ons hier niet over ingelicht. Er moet nu in de raad
gestemd worden over een haalbaarheidsonderzoek om de tuinen te verplaatsten van € 182.500. en
dat terwijl er onder de leden van de tuinen geen enkel draagvlak voor is. Wij willen niet verplaatsen !
Een van de redenen is dat oudere mensen iedere dag uit hun huis komen, om te tuinieren en wij
zeker weten dat ze zonder deze groene sociale activiteit een vroege dood tegemoet gaan. Maar ook
om de geweldige biodiversiteit! Wij hebben bijenkasten en bieden vele insecten een rijke omgeving.
Er broeden bij ons tal van vogels. Er huizen bij ons beschermde diersoorten, zoals de veenmol, de
egel, bepaalde vleermuizen en kikkers, en salamanders etc. Onze verbazing is vooral groot omdat de
politieke partijen in Haarlem een coalitieakkoord hebben gesloten ‘NIET BOUWEN IN HET GROEN’.
Onze wethouder, de heer Roduner van de PVDA, wil echter niet direct van de plannen afwijken. Wel
zegt hij Eigen Tuin misschien wel op de huidige plek te willen behouden, natuurlijk vanwege het
eigen grond probleem, maar toch Ons Buiten alsnog te willen verplaatsen! Onze biodiversiteit is toch
niet te scheiden ? De bijen van Eigen Tuin bezoeken de bloementuinen van Ons Buiten en vice versa.
Wij kunnen niet zonder elkaar! Je kunt fruitbomen van 35 jaar oud, oude eiken, berken, dennen, en
andere boomsoorten toch niet verplaatsen? Wij hebben de politiek voorgesteld de tuinen meer open
te stellen en er een fietspad doorheen te laten lopen. Tenslotte maken we al jaren deel uit van de
GROENE ZOOM! Het viel ons op dat wij van de VVD, de SP en tal van kleinere partijen veel bijval
kregen. Zij willen de tuinen gelukkig koste wat het kost behouden ! Vooral vanwege onze
biodiversiteit in een tijd van klimaatverandering en teveel stikstofuitstoot. Groen Links en CDA zaten
nog in de twijfelmodus, Christen Unie begreep ons beter.
Wij vrezen voor al onze planten, bomen en dieren ! Van de 500 woningen is er maar een heel klein
gedeelde sociale huurwoning dus dat is wat ons betreft voor Groen Links geen argument! De
huizenblokken om ons heen liggen veelal in het duurdere segment. Moet onze biodiversiteit dan
wijken voor de rijke mensen die bij Amsterdam willen wonen? Op onze tuinen zitten veel mensen uit

Schalkwijk, die op een flatje wonen. Er is een sterke sociale integratie en het is wat dat betreft, een
ideale afspiegeling van een diverse maatschappij.
Wij zijn maar gewone tuinders die een beroep doen op uw eerlijke waarden! Kunt u de politieke
partijen niet ter verantwoording roepen daar waar het gaat om het behouden van biodiversiteit? Wij
hebben tal van planten uit het Thijsseshof en de Haarlemse kweektuinen en de Heer Jacques
P.Thijsse zou zich in zijn graf omdraaien als alles alleen draait om geld en macht, en dus dan om het
vernietigen van een natuurgebied! Er is al een luxe brug en een fietspad aangelegd om de
woonwijken te ondersteunen! Hopelijk zijn we nog niet te laat en kunnen we, in navolging van de
woorden van onze eigen André Kuipers : ZUINIG ZIJN OP ONS EIGEN KLEINE STUKJE GROEN !!!
Kunnen wij met uw hulp en steun , het onheils tij nog keren ? Tenslotte leven we niet meer in 2016
maar in 2019 en is er de laatste jaren in Nederland al heel wat verloren gegaan. Denk aan de
insectenstand en het snel afnemen van de kleinere vogelsoorten! Wij hopen dat u onze hulpvraag
begrijpt en het zou geweldig zijn als u tot actie over zou gaan om de partijen te overtuigen dat de
natuur in 2019 superbelangrijk is geworden!! STEUN ONS A.U.B. namens de leden.

Met vriendelijke groet,
Marja Oosterbroek en Claudia Carton

