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Nota van beantwoording Groenbeleidsplan 2022-2030 

 

Tijdens het opstellen van het concept Groenbeleidsplan 2022-2030 is intensief contact gezocht met groene stakeholders binnen de gemeente Haarlem. Ook 

na publicatie van het concept Groenbeleidsplan konden betrokkenen nog reageren op het concept, onder meer door middel van digitale consultatie.  

In de periode van 14 februari tot en met 25 maart konden inwoners, belanghebbenden en stakeholders reageren op het concept Groenbeleidsplan 2022-

2030. Er zijn ruim 30 reacties ontvangen op het concept-Groenbeleidsplan 2022-2030 via digitale consultatie. Daarnaast hebben drie organisaties 

ingesproken tijdens de commissie Beheer van 10 februari en is op diverse momenten gesproken met vertegenwoordigers van een aantal wijkraden.  

In deze nota van beantwoording zijn alle zienswijzen opgenomen en wordt per zienswijze een reactie gegeven. De zienswijzen zijn te groeperen tot: 

▪ Suggesties en wensen ter verbetering van de uitvoering en het onderhoud van het groen in Haarlem 

▪ Suggesties en wensen voor het aanpassen van de status van het groen op sommige locaties 

▪ De aanbeveling aan de gemeenteraad om voor de meest ambitieuze route te kiezen 

 

De reacties op de zienswijzen hebben geleid tot: 

▪ Tekstuele veranderingen in het Groenbeleidsplan 2022-2030 ten opzichte van het concept 

▪ Aanvullingen binnen de 4 sporen richting uitvoering 

▪ Aanscherping van de budgetten horend bij de 3 ambitieroutes  

Niet alle zienswijzen of reacties hebben geleid tot aanpassingen omdat ze buiten de reikwijdte van het Groenbeleidsplan vallen. 

Het Groenbeleidsplan 2022-2030 wordt, met in de bijlage alle zienswijzen en reacties, ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad van Haarlem. 
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No Vraag/Opmerking Antwoord gemeente 

1 1. Beleid gericht laten zijn op instandhouding ecologische 
verbindingen 

2. Verbeteren natuurwaarden in de Groene Zoom om 
Schalkwijk (oa. geen bouwactiviteiten) 

3. Planologische bescherming Groene Zoom 

Het beleid van de gemeente Haarlem is er op gericht hoogwaardige natuur te 
behouden en de ecologische verbindingen en biodiversiteit te versterken. Dit wordt 
betrokken bij de uitvoering van spoor 2: ‘Robuust netwerk van groenstructuren’. 
Ook komt het aan bod in de verdere uitwerking van het voorstel ‘NatuurNetwerk 
Haarlem’. 

2 Suggesties voor vergroeningsmaatregelen Waar mogelijk zullen de suggesties worden betrokken bij de uitvoering. 

3 1. Verzoek om aandacht voor ecologische filosofie 
2. Aandacht om natuurinclusiviteit 

1. In de tekst van het definitieve Groenbeleidsplan 2022-2030 is het belang van het 
ecosysteem nadrukkelijker opgenomen (zie bijlage 2 Waarden van groen) 

2. Dit gebeurt in spoor 1 waar wordt ingezet op natuurinclusiviteit. 
 

4 Voedselbos in parkje aan de Zomervaart Dit verzoek valt buiten het bestek van dit plan. Ter informatie berichten wij dat 
aanplant van voedselbossen wel wordt voorzien in Haarlem. Op dit moment 
ontbreken exacte locaties hiervoor. 
 

5 Struikjes om afvalbakken Dit verzoek valt buiten het bestek van dit plan. Ter informatie berichten we u per 
mail over een lopende pilot van Spaarnelanden (volgt). 
 

6 Aandacht voor beter snoeibeleid voor de bomen De gemeente heeft begrip voor de zorgen ten aanzien van het groenonderhoud. Dit 
wordt betrokken bij de uitvoering van spoor 2: ‘Robuust netwerk van 
groenstructuren’. 
 

7   

8 Goed dat 3-30-300 vuistregel wordt gebruikt. Dank voor het onderschrijven van de vuistregel. 
 

9 Onderschrijving van zienswijze 14 Zie voor een reactie op deze zienswijze (9), de reactie op zienswijze 14. 
 

10 Kunt u 5 bomen vernieuwen langs Gasthuissingel 48 t/m 58? Dit valt buiten het bestek van het Groenbeleidsplan. Verzoek om deze vraag te 
stellen op Melding doen - Gemeente Haarlem  
 

11 1. Behoud bomen, en indien kap noodzakelijk dient 
kroonvolume herplant in korte tijd overeen te komen met 
gekapte bomen 

1. Het Programma van Eisen Groen, de BEA en de Bomenverordening gaan hier op 
in. 

2. Deze keuze is aan de gemeenteraad. 

https://www.haarlem.nl/melding-doen/
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2. Aanbeveling om in te zetten op route 3 
3. Suggestie voor Herenboeren naar voorbeeld Heemstede 
4. Blij met voorgenomen beleid tot substantiële vergroening 

van Haarlem 
 

3. Lokale initiatieven worden waar mogelijk gestimuleerd binnen spoor 3: ‘Kracht 
van de samenleving’. 

4. Dank voor ondersteuning van het voorgenomen beleid. 

12 Aandacht voor beter groenonderhoud De gemeente heeft begrip voor uw zorgen ten aanzien van het groenonderhoud. Dit 
wordt betrokken bij de uitvoering van spoor 2: ‘Robuust netwerk van 
groenstructuren’. 
 

13 1. Geen bomen te zien uit woning Lourens Costerstraat 16 
2. Naar voorbeeld bij bibliotheek Gasthuisstraat carpinus 

Betula planten in verhoogde stukken in de versteende Jan 
Stuytstraat & Bisschop Callierstraat 

3.  

1. Dit wordt betrokken bij de uitvoering van spoor 2, ‘Robuust netwerk van 
groenstructuren’. 

2. Idem. 
 

14 1. Groeninclusief ontwerpen en bouwen met duurzaamheid 
en klimaatadaptatie als belangrijke richtlijnen 

2. Extra aandacht voor het sneller groener maken van 
versteende wijken 

3. Concrete maatregelen in gemeentelijke organisatie 
 

1. Het besluit om 10.000 nieuwe woningen te realiseren is geruime tijd geleden 
door de gemeenteraad genomen. De genoemde adviezen liggen in lijn met het 
doel van spoor 1: ‘Groeninclusief ontwerpen’. Deze worden in uitvoeringsfase 
verder uitgewerkt. 

2. Een groenparagraaf is steeds vaker onderdeel van een project en vraagt veelal 
om maatwerk. De genoemde adviezen zijn in lijn met het doel van spoor 3: 
‘Kracht van de samenleving’. Deze worden in de uitvoeringsfase verder 
uitgewerkt 

3. De genoemde adviezen liggen deels in lijn met het doel van spoor 4: ‘Naar een 
groenere woonomgeving’. Organisatorische aspecten worden binnen de 
gemeentelijke organisatie beoordeeld en vallen buiten het bestek van dit 
Groenbeleidsplan. 

 

15 1. Urgentie vraagt om snelle en vergaande actie; dus route 3 
2. Mist kwantitatieve doelstellingen 
3. Geen pilots maar brede vergroening waar mogelijk 
4. Stimuleer natuurinclusiviteit, natuurvriendelijke oevers en 

ecologisch beheer 

1. Deze keuze is aan de gemeenteraad. 
2. Dit is een visie en na een keuze van de gemeenteraad voor het ambitieniveau 

worden uitvoeringsplannen op maat en per wijk kwantitatief uitgewerkt. 
3. Dit wordt betrokken bij de uitvoering van spoor 2: ‘Robuust netwerk van 

groenstructuren’.  
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4. Onder spoor 1 zal in de uitvoeringsfase worden ingezet op natuurinclusiviteit. 
Daarnaast wordt een pakket aan ecologische maatregelen betrokken in het 
voorstel ‘NatuurNetwerk Haarlem’. 

 

16 1. Maar één route kiezen en dat is rigoureus vergroenen met 
zoveel mogelijk maatregelen 

2. Het (ecologisch) beheer kan sterk verbeterd worden en dat 
kost meer dan nu in het DDO staat 

1. Deze keuze is aan de gemeenteraad. 
2. De gemeente heeft begrip voor de zorgen ten aanzien van het groenonderhoud. 

Dit wordt betrokken bij de uitvoering van spoor 2: ‘Robuust netwerk van 
groenstructuren’.  

 

17 ‘Landje van boer Piet Groenendijk’ benutten voor minibosje, 
speelplek en hondenuitlaatplek. 

Het “Landje van Boer Piet” ligt niet op gemeentegrond. De gemeente wil de 
recreatieve en natuurwaarden in het gebied graag vergroten. Over de precieze 
aanpak in dit gebied moet de gemeente zich nog beraden. Aanleg van een bos 
draagt niet bij aan het behoud van het open karakter van het gebied. Wat vastligt in 
het bestemmingsplan is dat het terrein niet bebouwd mag worden. 
 

18 1. Waarom zo weinig bloemen en alleen maar ‘groene’ 
bomen? 

2. Parkeerplekken alleen vergroenen met toestemming van 
bewoners en wijkraden 

3. Ontwikkelaars dienen daken en balkons groen op te 
leveren 

4. Alle Haarlemmers zouden 50% van hun tuin groen moeten 
maken 

5. Zorg voor goed onderhoud van de parken en haal 
onkruiden weg anders dreigt verloedering 

1. Het beleid van de gemeente is er op gericht om meer bloeiende heesters en 
kleine bomen aan te planten om de biodiversiteit te versterken. 

2. De genoemde adviezen zijn in lijn met het doel van spoor 3, ‘Kracht van de 
samenleving’. Deze worden in de uitvoeringsfase onder spoor 2: ‘Robuust 
netwerk van groenstructuren’ en spoor 4 ‘Naar een groenere woonomgeving’ 
verder uitgewerkt. 

3. Onder spoor 1 zal in de uitvoeringsfase worden ingezet op natuurinclusiviteit. Er 
wordt onderzocht op welke wijze dit aan de ontwikkelaars kan worden 
meegegeven. 

4. Met diverse acties, bijvoorbeeld deelname aan het NK Tegelwippen, stimuleren 
wij de Haarlemmers om de tuinen groener te maken. 

5. Parken en ander groen worden op een afgesproken niveau onderhouden. Soms 
is enig onkruid onvermijdelijk en dit heeft ook en functie voor dieren. Het is niet 
de bedoeling dat verloedering kan optreden. 

 

19 Schenken van een boom aan pasgeboren kinderen om 
bewoners meer bij bomen te betrekken. 

Dit voorstel zal worden overwogen bij verdere invulling van het voornemen om een 
‘Muggenbos’ aan te planten, waarin bewoners hun eigen boom kunnen planten. 
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20 1. Maak een groen-actieplan met budget 
2. Versterk de boomstructuren en groeiomstandigheden 
3. Vergroen buurtparken en pleinen 
4. Zorg voor goed onderhoud aan groen 
5. Parkeren inwisselen voor groen: belendende maatregelen 

nodig 
6. Groen niet alleen kwantitatief maar ook kwalitatief 

compenseren 
7. Participatie efficiënter inzetten door grotere schaal met 

ondersteuning van gemeente 

1. Het Groenbeleidsplan wordt door de gemeenteraad vastgesteld met een 
ambitie waar een budget bij hoort voor concrete projecten. 

2. Dit wordt betrokken bij de uitvoering van spoor 2: ‘Actief werken aan een 
samenhangende groenstructuur’ en wordt voorzien binnen het Bomenoffensief 
uit spoor 4: ‘Naar een groenere woonomgeving’. 

3. Het vergroenen van pleinen per buurt is maatwerk en zal nader uitvoering 
krijgen onder spoor 3: ‘Kracht van de samenleving’. 

4. Wij streven in de uitvoering van spoor 2 ‘Robuust netwerk van groenstructuren’ 
naar goed onderhoud, dit is belangrijk voor de duurzaamheid van de beplanting. 

5. Bij het maken van plannen voor het vergroenen van parkeerplaatsen wordt een 
brede afweging gemaakt in overleg met de buurt. Deze suggestie past binnen 
uitvoering van spoor 2 en spoor 4. 

6. Dit is maatwerk waarbij wij kijken naar de functie van het groen op de 
betreffende locatie. Uitgangspunt hierbij is het toepassen van inheems groen. 

7. Per project wordt bezien welke vorm van participatie het beste past. Wijk- en 
buurtorganisaties, stadmakers e.a. worden zoveel mogelijk betrokken. Spoor 3 
zet in de uitvoering in op de kracht om vanuit samenwerking verder te komen. 

 

21 1. Aandacht voor opwaardering van en voldoende groen aan 
de oostkant van Haarlem, met name de Zuiderpolder en 
Liewegje. Draag zorg voor een goede bescherming en 
versterking van de natuurwaarden in de groene zoom als 
geheel, niet alleen voor de gebieden die nu hotspots zijn  

2. Kies voor hoogste ambitie, dit is route 3 en start direct met 
de uitvoering 

1. Deze suggestie past binnen uitvoering van spoor 2: ‘Robuust netwerk van 
groenstructuren’. De groene Zoom van Schalkwijk, maar ook die van de 
Zuiderpolder krijgt een belangrijke rol in versterking van de natuur- maar ook de 
belevingswaarde. Naast versterking van natuurwaarden wordt ook aandacht 
besteed aan ontsluiting met verantwoord recreatief medegebruik. Op dit 
moment wordt een visie ontwikkeld hoe in de Zuiderpolder het landschappelijke 
karakter van de weilanden en de toegankelijkheid ervan en de aansluiting op de 
natuurzones in Haarlem kan worden versterkt. 

2. Dank voor uw suggestie, deze keuze is aan de gemeenteraad. 
 

22 1. Het Groenbeleidsplan is onlosmakelijk met nota 
‘NatuurNetwerk Haarlem’ verbonden en kan daarom niet 
vooraf worden vastgesteld 

2. Neem het ontmoedigen van bemesten en 
pesticidengebruik op in het Groenbeleidsplan 

1. Het Groenbeleidsplan 2022-2030 is de paraplunota waaronder het 
‘NatuurNetwerk Haarlem’ (NNH) tot stand is gekomen. De kaartbijlage van het 
NNH is de neerslag van alle wijzigingen van het ecologisch beleid en is 
kaderstellend. Het is de bedoeling het NNH tegelijk of direct na het 
Groenbeleidsplan 2022-2030 wordt vastgesteld. 
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3. Maatregelen voor weiland P18 opnemen en pachtcontract 
omzetten 

4. Brouwersvaartgebied P6 vergroten en zo mogelijk 
versterken richting spoordriehoek H17 (zie motie Oost 
West Tuin Best mei 2020) 

5. Marcelisvaart opnemen in het Groenbeleidsplan 
 

2. Gebruik van mest en pesticiden is voor ondernemers en particulieren aan regels 
gebonden. De gemeente heeft hier beperkte zeggenschap over. In situaties waar 
de gemeente verantwoordelijk is voor het beheer van de openbare ruimte kan 
de gemeente regels voor de uitvoering opstellen. Binnen pachtsituaties wordt 
gewerkt aan goede afspraken over het landgebruik. Daarbij is de gemeente 
mede afhankelijk van de betrokkenheid en bereidwilligheid van de ondernemer. 

3. Op P18 zijn pogingen gedaan om met de ondernemer afspraken te maken. De 
gemeente kan wel streven naar een andere gebruikssituatie, maar niet binnen 
het huidige pachtcontract. 

4. De gemeente werkt mee aan de visieontwikkeling voor het Westelijk 
Tuinbouwgebied (WTG), waarmee meer ruimte moet komen voor 
natuurontwikkeling en recreatie. Daarbinnen zal het genoemde perceel 
onderdeel zijn van de visieontwikkeling. Daarbij wordt ruimer gekeken dan de 
huidige begrenzing die in het Ecologisch Beleidsplan door de raad is vastgesteld. 
Er is breed overleg om tot een gedragen visie voor het WTG te komen en om 
voldoende middelen te genereren om natuurontwikkeling en recreatie te 
kunnen realiseren. De gemeente is geen eigenaar is van alle gronden. In het 
NNH zijn ontwikkelingsrichtingen voorgesteld die ook worden meegenomen in 
het overleg over het WTG.  

5. De Marcelisvaart ligt binnen de begrenzing van het ‘NatuurNetwerk Nederland’. 
Daarmee heeft het een effectieve bescherming. Met de visieontwikkeling van 
het WTG kan die verder geëffectueerd worden. 

 

23 1. Goede voorstellen in groenbeleidsplan, afgepeld van beleid 
naar uitvoering en concrete maatregelen incl. monitoring. 

2. Natuur-en Milieueducatie is van groot belang! 
3. Meetbare doelen, monitoren en harde data verzamelen is 

belangrijk voor het realiseren van de groene ambities. 
4. Tevens bevelen wij van harte de activiteiten van de 

schoolwerktuinen, de doetuinen en natuurlijk ook die van 
de andere volkstuinen in Haarlem. 

1. Dank voor ondersteuning van het voorgenomen beleid. 
2. De gemeente deelt u mening. Spoor 3 (Kracht van de samenleving) voorziet 

daarom een stevige rol voor de NME in de uitvoering. 
3. Verzamelen van harde data om aanwezigheid en bedreiging van het groen te 

monitoren: in Spoor 2 wordt voorzien in datagestuurd werken.  
4. We zijn verheugd dat u uw schouders onder de natuurontwikkeling in Haarlem 

steekt met de activiteiten van schoolwerktuinen, doetuinen en andere 
volkstuinen. We houden u via spoor 3 graag betrokken bij de groene 
ontwikkeling van de stad. 
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24 1. Hoe zijn de beheerkosten van het groen geregeld? 
2. De noordzijde van de Jan Gijzenkade evenals de zuidzijde 

als hoofdbomenstructuur aanwijzen. Nu is een kans met 
herinrichting. 

1. De beheerkosten zijn geregeld via een zogeheten 
dienstverleningsoverleenkomst met het bedrijf Spaarnelanden NV . 

2. Indien aan de noordkant bij herinrichting niet voldoende ruimte kan worden 
gecreëerd voor de hoofdbomenstructuur dan zal onverkort worden gezorgd 
voor voldoende groenvariatie, m.n. ook door de aanwezigheid van de 
ecologische verbindingszone. 

 

25 1. In Meerwijk is relatief veel groen aanwezig, maar de druk 
op het groen is hoog door de bevolkingsdichtheid 

2. Veel saai groen, graag meer diversiteit 
3. Brede stoepen, graag meer Steenbreek 
4. Veel zwerfvuil in het groen 
5. Uitvoering: stel meerjarenplannen op met bewoners 

 

1. De gemeente heeft begrip voor de zorgen ten aanzien van de druk op het groen 
vanwege de bevolkingsdichtheid. Spoor 2 richt zich op het robuust maken van 
het groen. 

2. Robuust groen betekent ook gevarieerd groen. Onder meer door het toepassen 
van meer inheemse bloeiende struiken. Doel van het aangepaste maaibeheer is 
het bevorderen van bloeiende kruiden. 

3. De gemeente zoekt regelmatig naar geschikte plekken waar tegels of andere 
verharding kan worden verwijderd om meer groen aan te brengen.  

4. De aanwezigheid van zwerfvuil kunt u aanmelden. Als het zwerfvuil 
problematische is, kan hier expliciet aandacht voor gevraagd worden bij de 
gebiedsverbinder in het overleg met de gemeente. 

5. In de uitwerking van het Groenbeleidsplan 2022-2030 onder spoor 3 is het de 
bedoeling om de planvorming per wijk of buurt uit te werken in samenwerking 
met inwoners, betrokken bedrijven en andere organisatie. 

 

26 Algemeen: 
1. Wettelijk verplichte groennormen stellen 
2. Richtlijn: elke particuliere tuin tenminste 30% groen 
Specifiek Molenwijk: 
3. Ook de gebieden P14 en P15 aanwijzen als blijvend groen 

onderdeel van de groene zoom 
4. Opwaarderen van bermen en weiland bij Zuid-

Schalkwijkerweg en volkstuinen en moerasje aan 
noordzijde van Molenplas 

Algemeen: 
1. Er zijn plannen in ontwikkeling op landelijk niveau om groennormen bij 

nieuwbouw en stadsvernieuwing toe te passen (natuurinclusief bouwen) 
2. De gemeente wil het vergroenen van tuinen zoveel mogelijk stimuleren via 

voorlichting en bijvoorbeeld deelname aan het NK Tegelwippen. De gemeente 
kan het echter niet verplichten.  

Molenwijk: 
3. Hotspots en Potentiegebieden H11, P13, P14, P15 zijn geen gebieden waar 

gedacht wordt aan woningbouw. In het Ecologisch Beleidsplan hebben ze een 
beschermde status gekregen. 
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5. Als de agrarische bestemming vervalt, de gebieden een 
natuurbestemming geven 

6. Ondergroei van opgaand groen verbeteren, bloemperken 
creëren en onttegelen (met name Saeftinge) 

7. Behoud van de “permatuin” van Pré Wonen bij Texelhof 
8. Stimuleren van de aanleg van groene daken 

4. De gemeente beoogt de instandhouding van de agrarische structuur in de 
Verenigde Polders of ander natuurgebied voor weidevogels (ecologische zone)  

5. Dit is zeker de intentie van de gemeente. 
6. In de uitwerking van het Groenbeleidsplan kan dit onder spoor 3 in 

samenwerking met de bewoners, ter hand worden genomen. Verbeteren van 
ondergroei in groenstroken; bloemrijk maken van pleintjes en weghalen 
verhardingen (Scharreveld, Saeftinge).  

7. Behoud “permatuin”: wij zullen dit betrekken bij de planontwikkeling van 
Molenwijk-Noord 

8. De stimuleringsregeling voor de aanleg van groene daken is in gang gezet. 
 

27 1. Maak de vergroting van het vergroeningsdoel concreter en 
meetbaar in vierkante meters en ook in ecologische 
waarde (kwaliteit) 

2. Zorg voor tijdige, hoogwaardige groenplannen bij de 
nieuwbouwplannen in de ontwikkelzones. Deze zijn daar 
nu niet concreet in. Zie toe op de uitwerking hiervan bij de 
bouwprojecten 

3. Pas bij geveltuinen en boomspiegels de Leidse methode 
toe. Dat betekent dat de initiatiefnemers actief door de 
gemeente geholpen worden. Bijvoorbeeld met zaken als 
afvoer van tegels, het afvoeren van zand en aanvoeren van 
tuinaarde. Door dit tegelijk per straat aan te pakken is het 
ook voor de gemeente haalbaar 

4. Stimuleer woningeigenaren om 50% van hun tuin groen te 
maken 

5. Plant meer bloeiende bomen en heemplanten, t.b.v. de 
bijen en vlinders 

6. Zaai meer stroken in met wilde bloemen in plaats van 
ongecontroleerde verwildering 

7. Parkeerplekken alleen vergroenen in overleg met de 
omwonenden 

1. In de uitwerking van het Groenbeleidsplan 2022-2030 zal per gebied (buurt, 
wijk) de concrete vertaling plaatsvinden naar het te vergroenen oppervlak en de 
ecologische waarde. 

2. Dank voor uw suggestie om het groen nadrukkelijker te verankeren in de 
ontwikkelzones. Dit verschilt nu per zone. Het doel is om het groen zodanig te 
integreren dat ook hier invulling wordt gegeven aan de eisen van de 
klimaatadaptatie en vergroting van de biodiversiteit. 

3. Afgelopen jaar en ook in 2022 neemt Haarlem deel aan het NK Tegelwippen 
waarbij inwoners worden ondersteund met het afvoeren van tegels en het 
vergroenen van hun tuin met planten die geschikt zijn voor insecten en vogels. 
Het is de bedoeling deze acties regelmatig te houden. 

4. Wij proberen het vergroenen van tuinen zoveel mogelijk stimuleren.  
5. Het doel is om het groen in Haarlem aantrekkelijk te maken voor dieren. Door 

maaien wordt een deel van de biodiversiteit geschaad. Het is de kunst een 
goede balans te vinden. We volgen deze door eens per twee jaar de wilde bijen 
als gidssoort voor vele insecten, te monitoren. Binnenkort verschijnt hiertoe de 
nota ‘NatuurNetwerk Haarlem’. 

6. Dit wordt eveneens beschreven in de nota ‘NatuurNetwerk Haarlem’. 
7. Bij het maken van plannen voor het vergroenen van parkeerplaatsen wordt een 

brede afweging gemaakt in overleg met de buurt. 
8. Dank voor uw suggestie, deze keuze is aan de gemeenteraad. 
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8. Kies voor route 3: Haarlem gaat op groen in 2030! Er is 
geen tijd te verliezen en werk hiertoe integraal. 

 

28 1. Meer initiatief vanuit gemeente en dat samen met 
bewoners. Evalueren van de resultaten 

2. Leg meer robuuste groenstroken aan in plaats van 
snippergroen 

3. Vorm het ‘traditionele’ eenvormige groen om naar divers 
groen, goed voor insecten, vogels en mensen 

4. Het oude maaibeheer is funest voor insecten. Het nieuwe 
beheer moet beter worden toegepast, niet te veel en te 
kort maaien vanwege de insectenfauna 

1. In de uitwerking van het Groenbeleidsplan wordt onder spoor 3,  per buurt of 
wijk de mogelijkheden voor het vergroenen in kaart gebracht en samen met 
bewoners en wijkorganisaties actie ondernomen. Gaandeweg zal de aanpak 
worden geëvalueerd. 

2. Spoor 2 richt zich in de uitvoering op het realiseren van robuuste 
groenstructuren. Het is zeker de intentie om robuustere groenoppervlakken in 
te richten. Dit is gunstig voor de fauna, het beheer en ook de beleving van het 
groen. 

3. De robuuste groenstructuren zetten ook in op het versterken van de diversiteit. 
De omvorming van het ‘traditionele’ groen naar groen met meer diversiteit en 
bloemen is een langdurig proces. De gemeente werkt hier al enkele jaren aan op 
basis van het ecologische beleid dat in 2013 is vastgesteld en in 2019 is 
uitgebreid. Hier zullen we mee door blijven gaan. Waar dat niet mogelijk is 
volstaan we liever met snippergroen dan helemaal geen groen. 

4. Het maaibeheer is in de loop van 2020/2021 deels aangepast. Er zijn gazons 
omgevormd naar bloemrijk gras. Dat omvormingsproces naar bloemrijk gaat wel 
een aantal jaren duren. Jaren waarin verschraling centraal staat (de afvoer van 
voedingsstoffen voor planten) en verbetering van de bodemstructuur. Het 
klepelen wordt verder terug gedrongen, door de inzet van een cyclomaaier die 
beter kan worden afgesteld. Met de cyclomaaier kunnen zaden beter afrijpen en 
insecten beter wegkomen. Deze kan alleen niet van het ene op andere jaar voor 
het hele maaiareaal worden ingezet. Ook worden delen in het geheel niet 
gemaaid om de overwintering van veel insecten mogelijk te maken. 

 

29 Er is veel vraag naar Doetuinen, dit zijn locaties met een aantal 
(bv 20) kleine moestuintjes verspreid over de stad waar er nu 9 
complexen van zijn met in totaal 530 tuintjes. Er staan nog 300 
mensen op de wachtlijst. De wens is om nog een aantal van 10 
tot 15 van deze tuincomplexen te realiseren. Er wordt geheel 
natuurvriendelijk op getuinierd. 

We zijn verheugd over de aanwezigheid van Doetuinen in de stad. Ze voorzien in een 
behoefte, dragen bij aan de groenbeleving en hebben een educatieve functie. 
Bij ruimtelijke ontwikkelingen in de gebieden wordt de wens betrokken om meer 
Doetuinen te realiseren. Dit is, gezien de schaarse ruimte in Haarlem, geen 
gemakkelijke opgave. Wij kunnen geen harde toezeggingen doen. De afweging 
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welke functies een plek krijgen is maatwerk en zal voor iedere locatie anders 
uitpakken. 
 

30 Voor het mogelijk maken van een horecapaviljoen op de 
Schouwbroekerplas dient het inrichten van het ecologisch 
potentiegebied P14 geen belemmering te zijn. De 
planontwikkeling van het beoogde horecapaviljoen is al enige 
tijd bezig. De uitvoering wordt erg bemoeilijkt als er geen 
rekening kan worden gehouden met een toegangspad, 
fietsenstalling, laad- en losplek en parkeerplaats. De 
ontwikkeling van het paviljoen kan integraal met de 
ecologische planvorming de flora en fauna van het gebied juist 
versterken. 
 

Voor het horecapaviljoen is al enige tijd een plan in ontwikkeling. In de uitwerking 
van de plannen voor het gebied P14 dan wel voor het horecapaviljoen zal met de 
initiatiefnemers van het paviljoen worden bekeken hoe de voorzieningen inpasbaar 
zijn te maken. Dit in combinatie met eventuele (extra) maatregelen die moeten 
worden genomen om de natuurwaarden van het gebied zo optimaal mogelijk tot 
ontwikkeling te brengen. 

31 Graag de term ‘groendragers’ vervangen door ‘groenstructuur’, 
dit is duidelijker. 
 

Dit is overgenomen in de definitieve versie van het Groenbeleidsplan 2022-2030 dat 
ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt aangeboden. 

32 Verzoek tot het plaatsen van extra bomen in de Pieter 
Maritzstraat. 
 

Dank voor het (nogmaals) inbrengen van uw ideeën over meer bomen in de straat. 
Wij zoeken uit of uw plan kan worden gerealiseerd en hierover wordt contact met u 
gezocht. 
Het doel is om het bomenbestand in Haarlem in de komende jaren verder uit te 
breiden. Ook in de woonstraten is het belangrijk dat er zoveel mogelijk bomen of 
ander groen komt.  
 

 


