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Onderwerp: ex art. 38 PvdD m.b.t. omgevallen rode beuk

Geachte heer/mevrouw Moedt,

Op 14 april 2022 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake de omgevallen rode beuk op het Staten
Bolwerk.
Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds cursief weergegeven

waarna het antwoord van het college volgt. Voor een compleet beeld van de context voegen wij uw
brief bij deze antwoordbrief.

Inleiding gemeente Haarlem
Eind februari 2022 is tijdens storm Eunice een rode beuk van meer dan 200 jaar oud aan het Staten
Bolwerk omgewaaid. De boom is deels in het water terecht gekomen. Vanwege de locatie is het niet
gewenst om de boom op deze plek te laten liggen.
Zoals wethouder de Raadt tijdens het vragenuur van 10 maart jl. heeft aangegeven in reactie op
vragen van de Actiepartij, heeft de gemeente in samenwerking met Spaarnelanden gekozen om de
karakteristieke boom aan het Staten Bolwerk een tweede leven te geven door circulaire inzet. Het
hout wordt verkocht aan twee lokale ondernemers. Haarlems Hout wil een deel van de rode beuk
drogen en verzagen om er snijplanken van te maken, Schreuder & Kraan wil herinneringsmessen
vervaardigen zoals eerder ook met hout uit de Grote of St Bavokerk is gedaan.
De boom blijft liggen zolang de meerkoet nog aan het broeden is op zijn nest tussen de takken.
Daarna zal Spaarnelanden delen van de rode beuk voor hergebruik beschikbaar maken voor de
duurzame ondernemers.
Beantwoording schriftelijke vragen

1. Erkent het college het grote belang van biodiversiteit?

Antwoord:
Ja.
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2. Erkent het college in dat kader ook de ecologische waarde van dood hout?
Antwoord:
Ja.

3. Erkent het college het gebrek aan problemen met deze boom nu hij niet weggehaald mag worden?
Antwoord:
Het college ziet geen mogelijkheid om de omgevallen rode beuk op de huidige locatie te laten liggen.

3. Is het college bereid om ervoor te zorgen dat deze boom kan blijven liggen om zo haar ecologische
functie te kunnen blijven vervullen? Zo nee, waarom niet?
Antwoord:
Het Staten Bolwerk is ingericht door landschaps- en tuinarchitect Zocher door van de stadswallen
wandelgebied te maken voor de inwoners van Haarlem. Het werk van Zocher kenmerkt zich door de
wandelaar het idee te geven dat waterpartijen eindeloos doorlopen, met bomengroepen of
alleenstaande bomen en beplanting op strategische plekken. Een omgewaaide boom is niet het
beeld dat verwacht wordt en past bij de Bolwerken en een historische stad. Dat past beter in de
Haarlemmer Hout.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris.

de burgemeester.

r
mr. C.M. Lenstra
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