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Behoort bij onderwerp Initiatiefvoorstel Muggenbos (2022/0099294).  

 

Bijlagen - 

Op 2 februari jl. is het initiatiefvoorstel inzake het Muggenbos gepresenteerd. Met deze brief geeft het 

college een reactie op dit initiatiefvoorstel. Hieronder is de vraag cursief weergegeven waarna de reactie van 

het college volgt.  

IV verzoekt het college:  

• Opdracht te geven aan de stads-groen-architect om het Muggenbos langs de Aziëweg te tekenen;  

• Stadsecoloog en boomdeskundige binnen de gemeente aan te laten geven welke bomen op welke plaats in 
de tekening geplant mogen worden;  

• Op de website een pagina te maken met informatie voor mensen die een boom willen planten in het 
Muggenbos.  

• Op zoek te gaan naar volgende plekken voor een Muggenbos. 

Het initiatiefvoorstel voor een Muggenbos in Haarlem is positief ontvangen. Haarlem zet in op een groene 

toekomst en werkt aan een nieuw Groenbeleidsplan. Het Groenbeleidsplan 2022-2030 is op 25 februari in de 

commissie beheer behandeld om vrijgegeven te worden voor inspraak. Inmiddels zijn de ontvangen reacties 

verwerkt en wordt het Groenbeleidsplan 2022-2030 na het reces behandeld in uw gemeenteraad. 

Met de vaststelling van het Groenbeleidsplan wordt de route naar een groener Haarlem met bijbehorende 

planning en prioriteiten op hoofdlijnen vastgesteld. Het Groenbeleidsplan 2022-2030 voorziet in vier 

ambitieniveaus. Binnen de ambities wordt, met een aanpak die zich richt op vier sporen, uitvoering aan het 

beleid gegeven. Het initiatief voor een Muggenbos past goed binnen deze sporen (spoor 3). Het advies van 

het college is daarom om het initiatiefvoorstel tot aanplant van het Muggenbos te koppelen aan de 

uitvoering van het Groenbeleidsplan.  
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Met vaststelling van het Groenbeleidsplan 2022-2030 in september van dit jaar, spreekt de gemeenteraad 

zich ook uit voor een ambitieniveau en daarmee gekoppeld een budget. Daarmee kan uitvoering worden 

gegeven aan de realisatie van het Muggenbos. 

Het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris,                                             de burgemeester, 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            

                                                                              
INITIATIEFVOORSTEL HAARLEMS MUGGENBOS 

De naam Muggenbos verwijst naar het feit dat Haarlemmers de geuzennaam Muggen 
hebben. Het doel is vanzelfsprekend niet het aantal muggen in de stad te vergroten, maar 
een Klimaatbos of Klimaatpark te realiseren.  

Inleiding: 

Er zijn veel redenen om in Haarlem meer bomen te planten, het liefst ook in clusters zoals in 
een bos.  

Het bladgroen van de bomen haalt CO2 en fijnstof uit de lucht en zorgt daarmee voor 
compensatie van CO2-emissies, verbetering van de luchtkwaliteit en een gezondere 
omgeving. Omdat bomen veel water kunnen opnemen dragen zij bij aan de klimaatadaptatie. 
Daarnaast zorgen bomen voor schaduw wat leidt tot een koeler leefklimaat en minder 
hittestress. Bovendien filteren bomen de luchtverontreiniging, zoals fijnstof en ozon, wat leidt 
tot een gezondere luchtkwaliteit. Een mix van de juiste bomen is ook een habitat voor 
insecten, vogels en kleine dieren en zorgt dus voor meer biodiversiteit. En ten slotte dragen 
bomen, met het omzetten en vastleggen van CO2, in belangrijke mate bij aan de Haarlemse 
klimaatdoelen.  

Maar bomen of een bos komen ook heel direct tegemoet aan de behoefte van de 
Haarlemmers om in de natuur te zijn, om te spelen en te verblijven in een groene omgeving. 
Zo ontwierp het Nature Based Solutions Institute (NBSI) de 3-30-300-regel, een vuistregel 
voor stedelijke gebieden:  

• Vanuit elke woning moet je ten minste 3 bomen kunnen zien;  

• In elke buurt moet ten minste 30% bladerdak aanwezig zijn; 

• Elke woning moet binnen 300 meter van een openbaar park of groene ruimte liggen. 

Haarlem is een versteende stad, die, om aan deze vuistregel te voldoen, best nog wat bos 
kan gebruiken. Vooral ook omdat er in Haarlem, ten behoeve van onze bouwopgave, helaas 
veel bomen gekapt worden. In de regel worden gekapte bomen gecompenseerd, maar 
vrijwel altijd treedt er verlies op van bladmassa. En de compensatie van oude bomen leidt 
altijd tot CO2-verlies.   

Schalkwijk is een van de stadsdelen waar veel mensen wonen en in de nabije toekomst 
gaan wonen. Mede door de verdichting is in deze wijk een extra bijdrage aan een groen en 
gezond leefklimaat belangrijk.  

Voorstel van, voor en door Haarlemmers: 

Daarom is ons voorstel dat we, te beginnen in Schalkwijk, een bos maken van, voor en door 
Haarlemmers. Vandaar de naam: Muggenbos. Omdat Haarlem niet veel vrije ruimte over 



heeft voor zo’n bos, wordt het niet één, groot Muggenbos, maar komen er diverse 
Muggenbosjes in de stad, die tezamen ook weer bijdragen aan de aansluiting van een golf 
van groen door de stad ten behoeve van de biodiversiteit.  

Het voorstel is dat Haarlemmers bij een bijzondere gebeurtenis, zoals bijvoorbeeld een 
geboorte, een overlijden, de verhuizing naar Haarlem of elke andere gebeurtenis die zij 
willen bewaren en herinneren, een boom kunnen planten in een Muggenbos. Zij zoeken de 
boom zelf uit en planten hem zelf. Ook verzorgen zij de boom in het begin, als de boom nog 
niet voor zichzelf kan zorgen. De bomendeskundige van de gemeente en de stadsecoloog 
adviseren over de soort boom en de plaats, waar de boom geplant kan worden.  

Plaats van het eerste Muggenbos: 

Het eerste Muggenbos komt benoorden de busbaan langs de Aziëweg.  

Aan de zuidkant van de Aziëweg bevindt zich het Aziëpark. Op en rond deze locatie is 
sprake van grote woningbouwprojecten, waardoor er een toenemende vraag zal ontstaan 
naar een groene leefomgeving. Momenteel is het Aziëpark in opzet te kleinschalig en 
ontoereikend om aan deze behoefte te voldoen. De bedoeling is de parkachtige omgeving te 
versterken en uit te breiden met een groenzone die een natuurlijke verbinding vormt ‘over de 
Aziëweg heen’ naar de Boerhaavewijk. De plantsoenen die zowel tussen als vóór de 
hoogbouw aan de achterkant van de Robert Kochlaan liggen (wat grenst aan de busbaan) 
moeten worden beplant met bomen in verschillende hoogtecategorieën, zodat de bewoners 
zonder hinder baat hebben van de vergroening. De brede ‘bomenhaag’ om de busbaan heen 
zal dan fungeren als een groene entree die vanuit het buitengebied naar de stad loopt. 
Middels deze ‘groene corridor’ ontstaat een minder ‘tweedelend stadsgezicht’, waardoor 
Meerwijk en Boerhaavewijk op een natuurlijker wijze met elkaar verbonden worden. Als de 
stads-groen-architect een ontwerp maakt van het plan, kunnen hier bomen geplant worden 
van, voor en door Haarlemmers. 

Planning:  

Het Muggenbos zou een onderdeel kunnen worden van een groter geheel van bos en park 
rond de Aziëweg en verder te verspreiden door Schalkwijk, zoals bijv ook de 
Haarlemmerhout aan twee kanten van de Dreef.  Er ontstaat dan een geheel nieuw park van 
formaat. Door te beginnen op de hiervoor aangegeven plaats en het idee te gebruiken van 
bomen van, voor en door Haarlemmers, kan het park in fasen gemaakt worden en steeds 
worden uitgebreid met nieuwe, liefst aanpalende locaties.  Het zou daarom mooi zijn als dit 
initiatief kan worden ingepast in het in februari te bespreken Groenbeleidsplan. Omdat het te 
omvangrijk is om het via een amendement of motie daarin op te nemen, is gekozen voor de 
weg van het initiatiefvoorstel, waarbij het college wordt verzocht te bezien of een versnelde 
behandeling mogelijk is.  

Organisatie: 

Op de website van de gemeente Haarlem moeten Haarlemmers informatie kunnen vinden 
hoe en waar zij een boom kunnen planten. Daar zouden beschikbare locaties kunnen staan, 
boomsoorten en categorieën die op deze plek in aanmerking komen, wanneer er geplant kan 
worden en met wie zij met eventuele vragen of een concreet plantplan terecht kunnen. 

De fractie (en de Haarlemse afdeling) van GroenLinks Haarlem is bereid om als vrijwilliger in 
elk geval het eerste jaar het boomplanten te begeleiden en zo nodig toe te zien op de 
verzorging van de pas geplante bomen. Eventueel kan ook gezocht worden naar buren die 
een pas geplante boom willen verzorgen of zelfs adopteren.  



Verzoekt het college: 

• Opdracht te geven aan de stads-groen-architect om het Muggenbos langs de 
Aziëweg te tekenen; 

• Stadsecoloog en boomdeskundige binnen de gemeente aan te laten geven welke 
bomen op welke plaats in de tekening geplant mogen worden;  

• Op de website een pagina te maken met informatie voor mensen die een boom willen 
planten in het Muggenbos.  

• Op zoek te gaan naar volgende plekken voor een Muggenbos. 

 

Sacha Spoor          GroenLinks Haarlem 

Gertjan Hulster  Aktiepartij  


