
 

 
Van: ton belderok werk  

Verzonden: zondag 4 september 2022 13:20  

Aan: diverse raadsleden 

CC: Hilde Prins  

Onderwerp: Re: Muggenbos en het uitdaagrecht ‘Right to Challenge ‘  

  

Beste raadsleden,  

  

Inderdaad een mooi idee  En!!!  

Goed advies van Hilde Prins.  

  

Weet dat ik met een van de ambtenaren - mede op verzoek van de vorige wethouder participatie - een 

Right to Challengeproject aan het voorbereiden ben.  

Een dergelijk project ihkv muggenbos zou er prima aan toegevoegd worden.  

Twee kansen om stevige ervaringen op te doen met participatie in en met goren plus met Right 

to Challenge.  

De Stadmakers die zich verzameld hebben in de groep “groen en klimaat” zullen zich vast actief 

ondersteuning bieden aan de bewonersgroepen.  

 Indien u meer wilt weten van het Right to Challengeproject in voor bereiding, schroom niet om contact 

met mij op te nemen.  

  

Groet  

 Ton Belderok  

Stadsmakker  

   

Op 4 sep. 2022, om 12:57 heeft Hilde Prins  het volgende geschreven:  

  

Beste raadsleden   

Wat een prima idee om Muggenbossen te maken  

Een vergelijkbaar voorstel , toen nog Tiny Forest genoemd, werd in 2018 door GroenLinks 
ingebracht  

Draagt het college op;   
Zo snel mogelijk een plan van aanpak naar de raad te komen om een Tiny 
Forest' te realiseren in Haarlem bij voorkeur in een wijk met minder dan 

15% groen (exclusief Centrum).   
De kosten onder te brengen bij het budget voor beheer en onderhoud  • 
Creatief te zijn bij het vinden van mogelijke locaties. Te denken valt aan: 
Oorkondelaan/Pladellastraat, Spaarndamseweg, Hoek Nelson 
Mandelapark, Oerkap, (bestaand groen aanvullen, voorgesteld door de 

wijkraad Scheepmakersdijk), deel niet gebruikte velden Schoterbos, deel  

Houtvaartkwartier, deel Zijlweg/Randweg, Meerspoorpad  Her staan de 
locaties die toen werden genoemd. Alleen Zuiderpolder bleef over 
omdat  
de wethouder dacht dat er een school bij betrokken moest zijn  



Dat is wel erg leuk maar was niet het primaire doel  

Net als nu gaat het om meer groen in de stad   

  Voor Bewegen, Ontmoeten, Sporten, Spelen, Ontspannen en Natuur beleven 
BOSSON voor mensen op een koele plek  

  Met een omvang waar de fauna voor Voedsel, Voortplanting, Verplaatsing, 

Veiligheid 4V’s wat aan heeft   

Een aaneengesloten verharde ruimte van 250m2 ongeveer 16X16m om te beplanten is er 
bijna niet meer in de stad. Dit heeft wel de eerste prioriteit   

Er zijn wel diverse plantsoenen die meer bomen kunnen gebruiken zoals hier boven 

aangegeven  

Ik hoop dat er nog meer locaties worden genoemd en dat wordt geprioriteerd met de 

330-300 regel   

   

Bedenk echter wel dat het iets grotere bosje in de Zuiderpolder in Corona tijd aangelegd  

€60.000,- heeft gekost  

Er werden meer ambtenaren bij betrokken dan belanghebbenden.   

Dit zijn mooie projecten om met het uitdaagrecht ‘Right to Challenge‘ beschikbaar te 
stellen  

Stel voor elk bosje van 250m2 €25.000,- beschikbaar. Dit was het bedrag dat het IVN had 

berekend voor het Tiny Forest van deze afmeting   

De meeste kosten zitten dan in de grondbewerking. Voorkom dat het meeste budget op 
gaat aan ambtelijk arbeidsloon.  

Begeleiding door de gebiedsregisseur (afbakening van de ruimte en beschikbaar krijgen 
van budget voor onderhoud op CROW-B niveau) en door de projectleider groen van 

Spaarnelanden , met zijn vele contacten in de uitvoering, moet dan voldoende zijn.  

Bewoners kunnen dan het bosje op CROW A of A+ niveau brengen  

   

Wilt u de wethouder verzoeken of hij een oproep wil doen aan de wijkraden om locaties 
te benoemen van min 250m2. Een omvang waar zowel mensen als dieren in de stad wat 

aan hebben.  

   

   

   


