Stil sluipende verstening van Haarlems Groen
Alarm: Grote stukken stedelijk groen verstenen in hoog tempo achter
voordeuren.
Terwijl de gemeente Haarlem met de linker hand beleid voert om elke
cm2 groen te veroveren, voert ze met de andere hand een beleid dat dat
groen nog harder doet verdwijnen. De linker hand: bijen - vriendelijk
maaibeleid, aandacht voor de stedelijke ecologisch hoofdstructuur,
aanbevelingen om schuttingen minimaal vijftien cm van de grond te
houden voor migrerende kleine dieren, boomspiegels, geveltuintjes,
participatiegroen, groene daken, tegel er- uit plant er in, het is dweilen
met de kraan open. Want: de rechter hand: Zolang de gemeente een
vergunningenbeleid heeft t.a.v. uitbouwen in achtertuinen die zelfs tot 4
meter diep mogen worden. Hele buurten van Haarlem hebben
huizenblokken die aan de buitenkant het stratenpatroon vormen en die
aan de binnenkant oases van groen zijn. Die een belangrijke schakel zijn
in de ecologie van onze stad. Tenminste, nog wel, deels. Het zijn zeker
ook de binnen en achtertuinen die het wonen in deze wijken geliefd
maken. Tot voor kort…
U hoeft maar door de straten met dertiger jaren huizen te fietsen om
overal te struikelen over bouwcontainers. Het vertrek van een bestaande
bewoner, roept werkelijk angst op bij hun buren voor de volgende. Wat
gaan ze doen, hoe diep gaat dat in onze tuin snijden, houden we nog
zon. En, nog belangrijker, kunnen we de blauwe lucht, wuivend groen of
voortjagende wolken nog blijven zien of wordt het een meer dan drie
meter twintig hoge muur? En wat als er aan de andere kant ook nieuwe
buren komen. Worden de eerste vier meter van onze kleine tuin dan een
soort tunnel? Dan blijft er niet veel over; zo groot zijn die tuinen nou ook
weer niet. Iedereen die hier nieuwe buren krijgt houdt zijn hart vast; wat
gaat er gebeuren. Wetende dat “het zo nu eenmaal mag”. Een paar van
deze, zich machteloos voelende, bewoners krijgen langs deze weg nu
hopelijk een stem.
Zo’n tunnel overkomt je. Op dit moment van schrijven overkomt het mijn
achterburen. Dat wordt overdag het licht aan in huis! Over een schutting
van 1.80 meter. kun je heen kijken; in het zwerk, naar langs zeilende
vogels, naar dreigende regenbuien of schapenwolkjes. Een onderschatte
rijkdom. En een zeer onderschatte bijzondere ruimtelijke ervaring. Die je
niet opmerkt omdat ze zo vanzelfsprekend lijkt. Dat is ze Niet! Die
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ervaring lever je als buur in als er in de belendende tuin geheid,
gegraven en gebouwd gaat worden. Helemaal niet nodig! Het kan
voorkomen worden. Door aanpassing van het vergunningen beleid.
Ondertussen willen de bewoners met uitbouw ook graag buiten zitten.
Daarom vullen zij het resterende stukje tuin met…tegels voor hun terras
waar een kinderbadje en een barbecue kunnen staan. Met wat planten in
een pot. De afvoer van hemelwater wordt niet altijd goed geregeld. De
wateroverlast verdwijnt naar de buren met tuin. Maar hoeveel planten die
ook in hun tuin hebben, die kunnen al het water van hun buren bij
hoosbuien niet allemaal compenseren.
De verstening van de binnentuinen is eerder regel dan uitzondering. Het
is interessant om na te gaan over hoeveel m2 in totaal we het hier
hebben. De tuinen vormen een belangrijk deel van de longen per wijk.
Over hoeveel m2 groen hebben we het. Is dat bij u bekend? Mogelijk kan
het kadaster ons daar verder in helpen?
Ondertussen: bomen worden er helaas in hoog tempo gekapt, struiken
gerooid, schuurtjes worden kantoor, atelier en praktijkruimtes, de
biodiversiteit neemt sterk af en leefgebieden voor vogels en insecten
verdwijnen. Schuttingen zijn allang geen 1.80 mtr hoog meer. Bomen,
die een groot verdampingsoppervlak hebben, kunnen wel 10- 15 graden
verschil in temperatuur opleveren. Fijnstof wordt door de gekapte bomen
niet langer opgevangen. En de bewoners? Zij zuchten op hun tegels en
onder hun megaparasols, de temperatuur in de gedeelde beschutte
binnenruimtes stijgt.
Kortom, natuurlijk is het nieuwe bewoners gegund hun huis te strippen,
wat te vergroten en te vernieuwen. Echter, die uitbouwen mogen wel wat
minder groot worden. Wat de buurt mede aantrekkelijk maakt, die
binnentuinen, verdwijnt onomkeerbaar. Concreet is deze nota er op
gericht om de toegestane vierkante meters te beperken, bijvoorbeeld tot
de helft. Dat doet recht aan zowel de nieuwkomers/ uitbouwers als aan
de bestaande bewoners die nu geen verweer hebben. ( “het mag nu
eenmaal, dus je doet er niets tegen”….0f wel?
En gaan nieuwe bewoners uitbouwen? Gemeente, maak dan alstublieft
gebruik van uw bevoegdheden betere voorwaarden te stellen om de
verloren groene ruimte te compenseren. Bijvoorbeeld met sedum,
zonnepanelen of een aan te planten boom.
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In stadsdelen van Amsterdam heeft men dat nu ingezien. De gemeente
stelt nu paal en park aan uitbouwen. Heeft haar normering terug
geschroefd. Omdat er te weinig “perk” overblijft.
Haarlem, pas alstublieft op uw groene zaak. En pas uw normeringen
voor uitbouwen aan. Eis compensaties. Die binnentuinen zijn zo veel
vierkante meters onzichtbaar stedelijk groen! Die hebben we met de
hand over hand toenemende stedelijk verdichting heel hard nodig.

Aantal bijlages !- handtekeningenlijst.

Annemieke den Dulk
Haarlem, 27 juli 2021.
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