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Informatienota 

 

Onderwerp  

Aanplant extra bomen in het centrum 

Nummer 2022/1053816 

Portefeuillehouder Berkhout, R.A.H. 

Programma/beleidsveld 5.1 Openbare ruimte en mobiliteit 

Afdeling BBOR 

Auteur Tetteroo-Mathijsen, M.T.L.C. 

Telefoonnummer 06-57388890 

Email mtetteroomathijsen@haarlem.nl 

Kernboodschap Een gezonde en toekomstbestendige stad is een stad met veel groen. Bomen 

maken onze stad mooier en zorgen voor schonere lucht. Ook brengen ze 

verkoeling, helpen ze de biodiversiteit te vergroten en dragen ze bij aan een 

verbeterde afwatering bij regenbuien. Daarom heeft de gemeente onderzocht 

waar extra bomen geplant kunnen worden.  

In het aankomende plantseizoen 2022-2023 (nov 2022 -maart 2023) kunnen in de 

volgende straten één of meerdere bomen nieuw aangeplant worden: 

 Haasstraat, Ridderstraat, Zijlstraat, Jansstraat  

Het aantal extra bomen is beoogd op 19, maar is nog afhankelijk van het te 

doorlopen participatieproces.  

De dekking is gevonden binnen de Reserve Vastgoed (verkoopopbrengst van 

perceel) en budget voor onderhoud werk met werk.  

 

Daarmee kan ook de Motie 16.03 Herplant bomen Essenstraat worden afgedaan. 

 

Behandelvoorstel voor 

commissie 

Het college stuurt de informatienota ter kennisname naar de commissie beheer. 

 

Relevante eerdere 

besluiten 

-Motie herplant Essenstraat (2022/1053816), raadsvergadering 25 november 2021 

-Bomenverordening Haarlem 2021 (2021/0232874) in raadsvergadering 23 

december 2021 

Besluit College  

d.d. 11 oktober 2022 

1. Het college stelt de informatienota aan de commissie vast. 

 

de secretaris,                                                de burgemeester, 

 

 

 

https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2021/23-december/18:30/20210648346-Bomenverordening-2021-vragen-over-toepassen-in-verhouding-met-andere-van-toepassingen-zijnde-beleidsplannen-verordeningen-en-visies
https://gemeentebestuur.haarlem.nl/Vergaderingen/Raad/2021/23-december/18:30/20210648346-Bomenverordening-2021-vragen-over-toepassen-in-verhouding-met-andere-van-toepassingen-zijnde-beleidsplannen-verordeningen-en-visies
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Inleiding  
Bomen dragen bij aan een mooie stad, zorgen voor schonere lucht en brengen verkoeling tijdens 
warme dagen. Daarom heeft de gemeente onderzocht waar extra bomen geplant kunnen worden.  
 
Naar aanleiding van de vaststelling van de Bomenverordening 2021, is op initiatief van de Actiepartij, 
de Partij van de Arbeid, OPHaarlem, de SP, Jouw Haarlem, Groen Links, Hart voor Haarlem en het 
CDA Motie 16.03 Herplant bomen Essenstraat aangenomen. Met deze motie werd het college 
verzocht om: 

 binnen het wijkje De Kamp, zo dicht mogelijk in de nabijheid van de hoek 
Essenstraat/Haasstraat, een 6-tal bomen te herplanten, 

 de commissie Beheer te informeren over de locaties en planning, 
 ter dekking hiervan 30.000 euro te genereren vanuit de Reserve Vastgoed 

 

Met deze informatienota informeren we u over de aanplant van extra bomen in het centrum en 

geven we uitvoering aan de motie.  

 

2. Kernboodschap 
Een gezonde en toekomstbestendige stad is een stad met veel groen. Bomen maken onze stad 
mooier en zorgen voor schonere lucht. Ook brengen ze verkoeling, helpen ze de biodiversiteit te 
vergroten en dragen ze bij aan een verbeterde afwatering bij regenbuien. Daarom heeft de 
gemeente onderzocht waar extra bomen geplant kunnen worden. De groeiplaatslocaties zijn 
geselecteerd op basis van beschikbare bovengrondse en ondergrondse ruimte waarbij rekening is 
gehouden met de aanwezigheid van kabels en leidingen. 
 
In het centrum kunnen tijdens dit plantseizoen 2022-2023 (nov 2022 -maart 2023) extra bomen 
geplant worden in de volgende straten: 
 

 Haasstraat: 2 bomen 

 Jansstraat: 1 boom 

 Ridderstraat: 1 boom 

 Zijlstraat: 15 bomen (14 leilindes en 1 andere boom) 

 
Het aantal extra bomen is beoogd op 19, maar is nog afhankelijk van het te doorlopen 
participatieproces.  

 

De dekking is gevonden binnen de Reserve Vastgoed (€30.000,- verkoopopbrengst van perceel) en 

aanvullend budget voor onderhoud werk met werk (€30.000,-).  
 
Met de aanplant van deze extra bomen wordt ook uitvoering gegeven aan de Motie 16.03 Herplant 
bomen Essenstraat. 

 

 

 



 

 

 

 Kenmerk: 2022/1053816 3/3 

 

3. Consequenties 
Het planten van extra bomen in het centrum draagt bij aan de leefbaarheid en groene uitstraling van 
Haarlem. Bomen dragen bij aan een gezonder leefklimaat, ze helpen effecten van klimaatverandering 
tegen te gaan en ze hebben een dragen bij aan de biodiversiteit. 

 
De motie verzocht om de nieuwe plantplaatsen zo dicht mogelijk in de nabijheid van de hoek 
Essenstraat/Haasstraat een 6-tal bomen te herplanten. Binnen het wijkje de Kamp bleek het lastig 
om 6 bomen toe te kunnen voegen in de openbare ruimte. Er is daarom breder gezocht naar locaties 
in het centrum. Er zullen op diverse plekken in het centrum nieuwe bomen worden aangeplant. Het 
aantal is beoogd op 19 bomen, maar is nog afhankelijk van het te doorlopen participatieproces. 
 

4. Vervolg 
Om een zorgvuldig traject te doorlopen met omwonenden en ondernemers, wordt een 
participatieproces doorlopen voordat de bomen geplant kunnen worden. De gemeente heeft van 
inwoners en ondernemers uit de geselecteerde straten eerder de wens ontvangen voor vergroening. 
Omwonenden en ondernemers zullen worden geïnformeerd over de intentie om meer bomen toe te 
voegen in het centrum en over het belang daarvan. Omdat er echter op de voorziene locaties, zowel 
boven- als ondergronds, niet veel ruimte is voor het planten van nieuwe bomen, liggen de locaties in 
principe vast. Op een aantal locaties kan wel meegedacht worden over de boomsoort die geplant kan 
worden. Dit participatietraject zal doorlopen worden voordat tot de aanplant van de nieuwe bomen 
wordt overgegaan. 

 

5. Bijlagen 

- 


