
Stem op uw 
favoriete bomenmix   
voor Meerwijk 

Een groot deel van de bomen in Schalkwijk is geplant bij de 
aanleg van het stadsdeel. Het zijn snelle groeiers, waardoor 
sommige bomen nu gevaarlijk zijn of overlast geven. In het 
najaar van 2022 vervangt de gemeente 42 bomen. Ook plant 
de gemeente ongeveer 100 extra bomen in Meerwijk.

Om welke bomen gaat het
Samen met boomdeskundigen en bewoners 
uit de wijk zijn we gekomen tot een goed plan 
voor de bomen in de wijk. Op haarlem.nl/stem-
op-uw-favoriete-bomenmix-voor-meerwijk  
ziet u welke bomen we vervangen en waar 
extra bomen terugkomen. Er zijn ook bomen in 
Meerwijk die binnen andere projecten vallen en 
niet worden meegenomen in deze stemronde.  

Spelregels stemronde 
• Bewoners stemmen over vier boomgroepen 
• Per boomgroep stemt u op één bomenmix

•  De bomenmixen met de meeste stemmen 
plant de gemeente het meest

•  De andere bomenmixen planten we volgens 
het aantal stemmen dat ze kregen

•  Vervangt de gemeente in een bomengroep of 
-rij maar één boom? Dan plant de gemeente 
dezelfde boomsoort als de omringende 
soorten. 

•  De werkzaamheden in de Lutulistraat 
en de Ernest Hemminswaystraat zijn 
beeldbepalend. Hier gaan bewoners 
in gesprek over de groeninrichting van 
de straat. U kunt niet over deze bomen 
stemmen. 

Lees verder op de achterzijde

Stemmen kan van 17 augustus tot en met 7 september.  
Kijk op haarlem.nl/stem-op-uw-favoriete-bomenmix- 
voor-meerwijk



Boomgroep 1: Grote laanbomen
Lanen en grote straten in Meerwijk zijn geschikt voor grote laanbomen. Een voorbeeld van 
zo’n straat is de Bernadottelaan. U kunt kiezen uit twee verschillende bomenmixen.  
Zet met pen of potlood een kruisje bij uw favoriete bomenmix. 

Bomenmix 1

Bomenmix 2

Veldesdoorn Zoete kers Zuilesdoorn Zuilvormige haagbeuk

Winterlinde Rode beuk Veldesdoorn Fladderiep

Deze bomenmix bestaat uit de soorten Veldesdoorn, Zoete Kers, Zuilesdoorn en Zuilvormige haagbeuk. De zoete kers 
heeft mooie witte bloesem, maar de kersen zijn niet eetbaar. De afbeelding hieronder laat zien hoe de bomen er 
uiteindelijk uitzien.

Deze bomenmix bestaat uit de soorten Winterlinde, Gewone Beuk, Veldesdoorn, Fladderiep. De afbeelding hieronder 
laat zien hoe de bomen er uiteindelijk uitzien. 



Boomgroep 2: Grote parkbomen
In parken of parkstroken is voldoende ruimte voor grote bomen. U kunt kiezen uit twee 
verschillende bomenmixen. Zet met pen of potlood een kruisje bij uw favoriete bomenmix.

Bomenmix 3

Bomenmix 4

Tamme kastanje Wilde kers Ruwe berk Treurwilg

Zwarte walnoot Grove den Winterlinde Wintereik

Deze bomenmix bestaat uit de Tamme Kastanje, Wilde Kers, Ruwe berk en de Treurwilg. De Wilde kers geeft mooie 
witte bloesem, maar de kersen zijn niet eetbaar. Ook de Tamme kastanje maakt vruchten. 

Deze bomenmix bestaat uit de Zwarte Walnoot, Grove Den, Winterlinde en de Wintereik. De Zwarte Walnoot en de 
Wintereik maken vruchten. De Grove den blijft in de winter groen.  



Boomgroep 3: Middelgrote bomen
Sommige (woon)straten, plantsoenen en parken zijn geschikt voor middelgrote bomen.  
U kunt kiezen uit twee verschillende bomenmixen. Zet met pen of potlood een kruisje bij 
uw favoriete bomenmix.

Bomenmix 5

Bomenmix 6

Wilde peer Spaanse aak Linde Winterbloeiende kers

Esdoorn Geveerdbladige zwarte els Pluim-es Gewone vogelkers

Deze bomenmix bestaat uit de Wilde peer, Spaanse Aak, Linde en de Winterbloeiende Kers. De Wilde peer en de 
Winterbloeiende kers maken beide mooie bloesem. 

Deze bomenmix bestaat uit de Esdoorn, Geveerdbladige zwarte els, Pluim-es en de Gewone vogelkers. De Gewone 
vogelkers maakt mooie bloesem. De Esdoorn heeft rode bladeren. 



Boomgroep 4: Kleine bomen
Langs gebouwen en in stenige gebieden met kleine groeiplaatsen komen kleine bomen.  
U kunt kiezen uit twee verschillende bomenmixen. Zet met pen of potlood een kruisje bij 
uw favoriete bomenmix.

Bomenmix 7

Bomenmix 8

Venijnboom Gele kornoelje Wilde Lijsterbes Gewone vogelkers

Meelbes Sierkers Wilde lijsterbes Gele kornoelje

Deze bomenmix bestaat uit de Venijnboom, Gele kornoelje, Wilde lijsterbes en de gewone vogelkers.  

Deze bomenmix bestaat uit de Meelbes, Sierkers, Wilde Lijsterbes en de Gele kornoelje. De mix is een combinatie 
van bloesem, niet-eetbare vruchten en gekleurd blad



Hoe kunt u stemmen?
Geef uw stem door via de QR-code of via  
haarlem.nl/stem-op-uw-favoriete-
bomenmix-voor-meerwijk.  

check
Liever niet  digitaal 
meedoen?

Kruis in deze flyer het vakje van uw 
favoriete bomenmixen aan met potlood 
of pen en schrijf uw opmerkingen in het 
veld hieronder. Lever de flyer in in de 
postbus van wijkcentrum Leonardo Da 
Vinciplein 73, 2037 RR Haarlem. 

Wilt u liever iemand 
spreken?
Op deze momenten kunt u uw stem 
telefonisch doorgeven en vragen stellen:
• Vrijdag 19 augustus 11.00-12.00 uur
• Woensdag 24 augustus 10.00-11.30 uur
U kunt bellen met Marije Van der Meulen 
via 06 41 51 30 02.

Naam:

Mijn opmerkingen:

Bomenmix 9

Eenstijlige meidoorn Wilde appel Wilde peer Pruim

Deze bomenmix bestaat uit de Eenstijlige meidoorn, Wilde appel, Wilde peer en de Pruim. Alle bomen maken mooie 
bloesem. De Pruim is eetbaar. 


