Motie: Onderzoek locaties voor extra bomen
De gemeenteraad in vergadering bijeen op 27 november 2021 in bespreking over agendapunt
Bomenverordening,
constaterende dat,
-

dit college voornemens is 1.700 extra bomen te planten in Haarlem,

-

er dusver 1.000 potentiële plantplekken voor extra bomen geïdentificeerd zijn,

-

er tevens achterstanden zijn bij het herplanten van bomen, zoals bijvoorbeeld de Pal
Maleterweg,

overwegende dat,
-

betrokken bewoners bijgaande lijst hebben opgesteld met potentiële locaties voor extra bomen,

-

deze lijst niet gecontroleerd is op eventuele dubbelingen, kabels en leidingen etc.

verzoekt het college,
-

bijgaande lijst te onderzoeken op haalbaarheid voor het planten van extra bomen,

-

de commissie Beheer van de uitkomst van het onderzoek op de hoogte te stellen,

gaat over tot de orde van de dag,
Gertjan Hulster - Actiepartij
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Extra bomen Haarlem noord
PC HOOFT HOEK EKSTERLAAN, naast de winkels kunnen 2 bomen
VONDELWEG naast grijze flats plaats voor 2 grote bomen
dinkelstraat
HERMAN ROBBERSSTRAAT HOEK PLESMANPLEIN, kan een grote boom staan.
In de ROBBERSSTRAAT tegenover de sportschool zijn ook 2 of 3 bomen mogelijk.
NACHTEGAALSTRAAT: in het stuk met de lage nummers staan geen bomen, in het suk
met de hoge nummers, zelfde profiel een stuk of vijf. Bij de lage kunnen dus gemakkelijk 5 bomen er bij.
VINKENSTRAAT in het middenstuk staan geen bomen, daar kunnen zeker 4 bomen
worden geplant
PC HOOFTSTRAAT noordzijde in het stuk vanaf de Eksterlaan is het een kale boel, ik
denk dat daar wel 3 bomen geplant kunnen worden.
REIGERSTRAAT tegenover de nummers 96 en 80 staat al jarenlang geen boom meer,
dus 2 bomen.
VOLLENHOVENSTRAAT een brede straat zonder bomen, ik denk 8 of 10 bomen
PALAMEDESSTRAAT tegenover 43 ontbreekt een boom in de rij
De PERSEUSSTRAAT is een straat die breed genoeg is voor bomen, er staan alleen enkele schriele berkjes, daar kunnen schat ik zeker wel 20 bomen staan.
SOLOSTRAAT is een brede straat zonder bomen, daar kunnen wel 10 of 15 bomen
staan.
PREANGERSTRAAT is een brede straat met maar 2 bomen, daar kunnen nog zeker 5
bomen bij.
BANKASTRAAT HOEK DELISTRAAT plek voor flinke bomen
PIETER MARITZSTRAAT alleen in het midden staan enkele bomen, ruimte voor meer
IR. LELYSTRAAT hoek waarderweg, noordwesthoek in de grasstrook kunnen wel 2 bomen staan.
ROZENHAGENSTRAAT tussen hoek met spaarndammerweg en nr 65 is nog een enorme trottoirruimte, daar kan zeker een boom staan. Überhaupt staan daar de bomen
zeer wijd uit elkaar, en de bomen zijn er priegel, (kersen) dat kan flink verbeteren.
REYER ANSLOSTRAAT alleen in het stukje vanaf de Eksterlaan staan 3 bomen, verder
een kale straat waar er flink wat geplant kunnen worden.
ZWALUWSTRAAT hoek Eksterlaan, aan de kopse kant van de flats kunnen 2 bomen
staan.
BISSCHOP BOTTEMANNEPLEIN kaal trottoir met ruimte voor zeker 3 bomen
OLMENSTRAAT in het deel met aan weerszijde bomen ontbreken er een paar.
BROMOSTRAAT, daar is bij nr 12 een boomneus gemaakt, maar daar staat geen
boom in.
FALKLANDSTRAAT 2 bomen
STEENBOKSTRAAT tussen nr 12 en 2 mis ik twee bomen. Voor nr 62 kan nog een boom
staan en tegenover het hoekhuis Junoplantsoen kan ook een boom staan.
TUGELASTRAAT voor nr 11 zou nog een boom kunnen staan.
DIJKZICHTLAAN eerste stuk voor de italiaanse populieren ruimte voor meerder bomen
zie foto
vd AARTWEG tussen woonwagenkamp en zonder werken niets plaats voor 4 bomen
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Tijdstempel

43841,6167385648
43841,6215325926

43841,6255163889

straat

Olmenstraat,
haarlem
Disselkade,
haarlem
marnixstraat,
haarlem

In welke straat wil je Boomhoogte
een boom extra
hebben
Aan de oneven kant
middelgroot
van de Olmenstraat
Hoek Disselkade/
Maakt me niet
Spaarne
uit, elke boom
is er een extra!
Kruising Marnixstraat Maakt me niet
met Pijnboomstraat.
uit, elke boom
Het is een heel kale,
is er een extra!
stenen plek.

Boom voorkeur

Geen voorkeur
Bloeiend in de
lente

pijnboomstraat,
haarlem
43841,6285054051

ramplaan,
haarlem

Ramplaan

43841,6326845023

kleverpark,
haarlem

Schoolplein De Ark

43841,6336066319

grote markt,
haarlem

43841,6579876505

lourens
costerstraat 15,
haarlem

Grote markt. Gehele
centrum binnenstad
mist boom.
Lourens Costerstraat,
kruising
Ampzingstraat. Ter
hoogte van de hoek /
nr 15 stond ooit een
boom. Die is
schijnbaar ooit
weggehaald. De rest
van de straat heeft om
de zoveel meter
bomen. Alleen op deze
plek niet. Isnu een kaal
gezicht.

ampzingstraat,
haarlem
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grote boom,
hoger dan de
daken, steekt
boven de
huizen uit
middelgroot

Een boom die elk
seizoen mooi is,
zodat de kinderen
op school de
seizoenen
meebeleven,
maar ook voor
extra schaduw
tijdens buiten
spelen
Gouden regen

Maakt me niet
uit, elke boom
is er een extra!
klein, maximaal Geen eik of
6 meter
kastanje. Iets wat
niet teveel
rommel geeft op
straat. Wellicht
zelfde boom als
die er al in de
straat staan.

Tijdstempel

straat

43841,6617650463

iordenstraat,
haarlem

43841,7362110417

kleverpark,
haarlem

In welke straat wil je
een boom extra
hebben
Iordensstraat bij
pleintje tegenover
apotheek klinkhamer.
Of op elke plek
denkbaar. Natuurlijk
on overleg met
bewoners die er direct
om heen wonen. Er
zijn veel bomen
weggehaald uit de
voortuinen in de
straat. Meer groen is
beter!
Op het schoolplein
van De Ark in het
Kleverpark, het
Mauveplein, het
Bolwerkpark in de
bocht ten hoogte van
Schotersingel 129

Boomhoogte

Boom voorkeur

Maakt me niet
uit, elke boom
is er een extra!

Nvt

Maakt me niet
uit, elke boom
is er een extra!

In het park en
eigenlijk op de
andere plekken
zou een Magnolia
prachtig zijn,
platanen zouden
het Kleverpark
ook sieren denk
ik. Maar ik
vertrouw erop dat
jullie daar heel
goede ideeën
over hebben!

mauveplein,
haarlem
schotersingel
129, haarlem
43841,7612134606

oranjeboomstraa Kruising
klein, maximaal
t, haarlem
Oranjeboomstraat/
6 meter
Rollandstraat. Op die
grotere kruising is
geen één boom, wat ik
al 12 jaar echt jammer
en heel kaal vind.
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Liefst iets moois
met bloesem.
Hangende
Sierkers
bijvoorbeeld.

Tijdstempel

43841,7713108681

straat

In welke straat wil je
een boom extra
hebben
jan haringstraat, De hele westzijde van
haarlem
het sportveld
Kleverlaan Jan
Haringstraat. Hier kan
een hele houtwal
geplant worden met
struiken en bomen.
Langs de Randweg op
deze hoogte en wat
zuidelijker zijn de
laatste jaren veel
esdoorns dood
gegaan en nooit
herplant.
Op de Jan
Haringstraat het
zuidelijke deel zijn ook
meerdere kastanjes
langs het sportveld
doodgegaan, dit
waren rare steriele
kweekprodukten waar
geen kastanjes aan
kwamen en ook geen
nut hebben voor de
insektenwereld.Er is
een eik terug geplant
waarschijnlijk ook een
gek kweekprodukt.

kleverlaan,
haarlem
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Boomhoogte

grote boom,
hoger dan de
daken, steekt
boven de
huizen uit

Boom voorkeur

Belangrijk lijkt me
om inlandse
soorten te nemen
die een bijdrage
kunnen leveren
aan bijen en
hommels, geen
kweekprodukten,
die steriel zijn met
een hele lage
vitaliteit. In mijn
straat zijn ook
prunussen
geplant waarvan
er ook een aantal
al de geest
hebben gegeven
en weer herplant
worden met
dezelfde soort
waarvan je kan
weten dat ze
geen lang leven
zijn
beschoren....Voor
de bijen zou het
ook een hulp zijn
als er veel
Robinia
pseudoacaciaas
worden geplant
die bloeien als er
weinig dracht is.
Voor de struiken
is dan ook
vuilboom aan
teraden.
Ik ben al 35 jaar
imker in Haarlem
en kijk steeds wat
er bloeit en of er
insekten op af
komen. Ik heb
ook verstand van
bomen.Als jullie
advies nodig
hebben op dit
gebied....neem
contact met me
op. zie tel. of
email

Tijdstempel

43841,8627657176

straat

koninginneweg,
haarlem

In welke straat wil je
een boom extra
hebben
Op de hoek van het
Zwanenburplantsoen
en de koninginneweg
ligt nog een klein
stukje min of meer
braakliggende grond.
Hier is volgens mij
plek voor 1 of 2
bomen

Boomhoogte

grote boom,
hoger dan de
daken, steekt
boven de
huizen uit

Boom voorkeur

Kastanjeboom

zwanenburgplant
soen, haarlem
43842,0283664583

43842,0553079861

eindenhoutstraat Eindenhoutstraat even Maakt me niet
, haarlem
zijde vanaf nummer 4 uit, elke boom
is er een extra!
westerhoutstraat Einde
middelgroot
, haarlem
Westerhoutstraat,
waar de
Westerhoutstraat
uitkomt op de
Berkenrodestraat. Op
dit stuk van de
Westerhoutstraat
staan geen bomen.
Daarnaast op de
Wagenweg, over het
hele stuk waar de
winkels zijn en nu
geen enkele boom
staat.
berkenrodestraat
, haarlem

plataan

Voor
Westerhoutstraat:
dezelfde
boomsoort als in
rest van straat.
Op Wagenweg:
mooie in de buurt
passende bomen

wagenweg,
haarlem
43842,3006909838

Sint Jorisveld,
haarlem

43842,3719273727

Thomsonlaan
49, haarlem

43842,3727987153

amperelaan,
haarlem

43842,463662662

vlaamseweg,
haarlem

43842,4675809259

hedastraat,
haarlem

Sint Jorisveld

Maakt me niet
uit, elke boom
is er een extra!
Thomsonlaan 50
klein, maximaal Een bloesem,
6 meter
bijvoorbeeld een
Japanse kers
Plantsoen amperelaan Maakt me niet Een type boom
uit, elke boom dat Past bij de
is er een extra! bomen die er al
staan
Vlaamseweg,
Maakt me niet
houtmanpad
uit, elke boom
is er een extra!
Hedastraat
middelgroot
Daar heb ik
minder verstand
van, maar mooi
als ie groen is...
deze straat mag
echt een stuk
groener!!
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Tijdstempel

43842,5698466667

43842,5797075116

43842,6101014236

straat

In welke straat wil je Boomhoogte
een boom extra
hebben
Nassaulaan 52, Nassaulaan 52
Maakt me niet
haarlem
uit, elke boom
is er een extra!
henk van
Boragepad de Dio
grote boom,
turnhoutplad,
velden, tzt zal er wel
hoger dan de
haarlem
een populier
daken, steekt
sneuvelen, graag vast boven de
een kastanje oid.
huizen uit
pontianakstraat, pontianakstraat
klein, maximaal
haralem
medanstraat
6 meter
benkoelenstraat
medanstraat,
haarlem

Boom voorkeur

Geen eik, ivm
rups en allergie.
Alle rest is prima
Kastanje met
eetbare vruchten
tzt.

Lentebloeier

benkoelenstraat,
haarlem
43842,6113179282

germanenstraat, Germanenstraat,
haarlem
Radboudstraat
Clovisstraat (deel)
Willibrordstraat
Korteweg
radboudstraat,
haarlem

klein, maximaal Lentebloeiboom
6 meter

clovisstraat,
haarlem
Willebrordstraat,
Haarlem
koteweg,
haarlem
43842,6431848148

Pal Maleterweg, Pal Maleterweg
haarlem

Maakt me niet
uit, elke boom
is er een extra!

43842,6463223148

Pal Maleterweg, Pal maleterweg
haarlem
haarlem

43842,6477769907

Jan Haringstraat, Jan Haringstraat
haarlem

43842,6681670949

steve bikstraat,
haarlem

Maakt me niet
uit, elke boom
is er een extra!
Maakt me niet
uit, elke boom
is er een extra!
middelgroot

Parallel aan de Steve
Biko straat, aan de
zijkant van de sloot
grenzend aan de Pal
Maleterweg en
Solidarinos
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Alle soorten en
maten als hij
maar meer dan 2
maanden iets van
bloei/blad heeft.
De boompjes die
er nu staan zijn
merendeel van
het jaar kaal wat
er ontzettend
troosteloos uit
ziet.....:-(

Kastanje want die
stond er ook
Bloesem boom,
lente bloeier

Tijdstempel

straat

In welke straat wil je
een boom extra
hebben

Boomhoogte

Boom voorkeur

pal maleterweg,
haarlem
43842,6757479051

43842,7359020139

43842,8489503241

43842,8925949074

43842,8999004167

43842,9039729398

43842,9387012616

Oosten de
Bruinstraat,
haarlem
..............

Oosten de Bruinstraat middelgroot

Binnenstad en
Leidsebuurt
(Haarlem) !! en Rond
(nieuwbouw)
Winkelcentrum
Schalkwijk !!
jan haringstraat, Het sportveld tussen
haarlem
de Kleverlaan en de
Jan Haring straat
naast de randweg
isbkasl en open. Daar
zou heel goed een
groenstrook met
bomen kunnen komen.
kleverlaan,
haarlem

Maakt me niet
uit, elke boom
is er een extra!

stationsplein,
haarlem

Maakt me niet
uit, elke boom
is er een extra!

Stationsplein. Kaal,
veel steen en totaal
niet groen. Grote tocht
plek.
Floraplein,
Floraplein, er zijn bij
haarlem
de renovatie van het
park mooie bomen
weggehaald. Direct
naast (oostelijk) het
voetpad door het
grasveld op het
Floraplein
slachthuisstraat, Naast het (voormalige)
haarlem
slachthuis in de
Slachthuisbuurt
verspronckweg, Verspronckweg
haarlem

43842,9851953125

ampzingstraat,
haarlem

Ampzingstraat

43843,8982112847

leeuwerikstraat,
haarlem

43844,5370698843

dr de
liefdestraat,
haarlem

Leuwerikstraat met
hoek kanariestraat of
andere hoeken in de
leeuwerikstraat
Dr de Liefdestraat
Haarlem
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Geen voorkeur

Groen blijvende
boom

grote boom,
hoger dan de
daken, steekt
boven de
huizen uit

middelgroot

Acer

Maakt me niet
uit, elke boom
is er een extra!
grote boom,
hoger dan de
daken, steekt
boven de
huizen uit
grote boom,
hoger dan de
daken, steekt
boven de
huizen uit
middelgroot

N.v.t.

Maakt me niet
uit, elke boom
is er een extra!

Een die met zijn
wortels de weg
niet kapot maakt.
Tulpenboom vind
ik mooi.
Tulpen boom

Geen vieze uitval.

Tijdstempel

43844,8124853241

43844,9040563079

straat

In welke straat wil je Boomhoogte
een boom extra
hebben
Op grote grasveldjes middelgroot
bomen partijen
neerzetten, kleine
bossen creeren!
scheepersstraat, Scheepersstraat
middelgroot
haarlem

43844,9388009375

houtplein,
haarlem

Houtplein

middelgroot

43844,9445331019

badhuisstraat,
haarlem

De badhuisstraat

43844,988088206

In het nieuwe
Stadspark rond de
koepelkerk Nieuwe
Bavo
jan haringstraat, Jan Haringstraat ter
haarlem
hoogte van de
sportvelden.

Maakt me niet
uit, elke boom
is er een extra!
Maakt me niet
uit, elke boom
is er een extra!

43845,3775205208

43845,6430636458

reinaldapark,
haarlem

Reinaldapark

43845,6464075231

waarderweg,
haarlem

Waarderweg/
waarderveldweg

Maakt me niet
uit, elke boom
is er een extra!

Maakt me niet
uit, elke boom
is er een extra!
Maakt me niet
uit, elke boom
is er een extra!

Boom voorkeur

geen bloesm
maar een mooie
verkleuring in de
herfst

boom die lang
zijn blad houdt
kan lang 'multitasken'
Er staan nu
kastanjebomen
en die zijn
prachtig. Maar ze
gaan een voor
een dood en
worden maar aan
1 kant van de
straat herplant.
Geen voorkeur

Stevige boom die
niet snel omwaait
in dit open gebied

waarderveldweg,
haarlem
43846,5658472685

abel tasmankade Abel Tasmankade 1 - 3 Maakt me niet
1, haarlem
; Santpoorterplein voor uit, elke boom
de Ter Cleeff-school;
is er een extra!

santpoorterplein,
haarlem
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Heb geen
verstand van
welke bomen
waar het best
gedijen. Laat ik
over aan de
bomenplanters.
De drie jaar
geleden
geplaatste bomen
aan de Abel
Tasmankade 1 - 3
hebben het niet
gehouden! De
bomen voor de
Ter Cleeffschool
zijn zomaar
verdwenen.

Tijdstempel

43850,4975105556

43841,6199090625

43841,6238797801

43841,6288018056

43841,6302162384

43841,7003290741
43841,7173370718

43841,7178891088
43841,8247419329

straat

In welke straat wil je
een boom extra
hebben
Minibos (zie ook
berichtgeving NOS dat
minibos meer CO2
opneemt per m2 dan
groot bos) op
Santpoorterplein en/of
kruising
Kleverparkweg en
Santpoorterplein
iordenstraat,
Bij mij in de straat
haarlem
londenstraat heb je
tuin hoeken waar
coniveren 1m groot of
meer kunnen staan.
Dat word altijd
platgereden door
fietsen of getreden. En
zo op het nieuwe
gedeelte europaweg
kunnen er nog bomen
bij komen op de
middenberm
marnixstraat, 86, Op de stoep bij de
haarlem
Marnixstraat 86.
Tegenover de
apotheek. Stopt ook
het “op de stoep”
parkeren voor mensen
die even wat moeten
ophalen.
florapark,
Florapark, in het park
haarlem
naar ook langs de weg

Boomhoogte

Boom voorkeur

Maakt me niet
uit, elke boom
is er een extra!

middelgroot

Mooie herst kleur
bij europaweg.

klein, maximaal
6 meter

middelgroot

Philip
franckplein,
haarlem
julianastraat,
9,haarlem

Philip franckplein

lange
annastraat,
haarlem
oranjestraat,
haarlem

Lange Annastraat

klein, maximaal Tulpenboom of
6 meter
een Acer

Oranjestraat

klein, maximaal
6 meter

wouwermanstra
at, 49 , haarlem

Wouwermanstraat

middelgroot

Julianastraat
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Maakt me niet
uit, elke boom
is er een extra!
middelgroot

Passend bij de
bestaande
soorten, kastanje,
beuk, els, robinia
etc
Tulpenboom bijv.

Fruitboom

Bloesems

Tijdstempel

43841,9092293171

43841,9955978241

43842,3864815046
43842,52967375

straat

In welke straat wil je Boomhoogte
een boom extra
hebben
jan haringstraat, Het stuk langs het
middelgroot
haarlem
poldertje en de
sportvelden van de
Jan Haringstraat. Daar
stonden
kastanjebomen die de
laatste haren zijn dood
gegaan. Op sommige
plekken staan nu heel
mini eikjes. Er kan nog
best bij.
santpoorterplein, Santpoorterplein
grote boom,
haarlem
hoger dan de
daken, steekt
boven de
huizen uit
stationsplein,
Stationsplein
middelgroot
haarlem

Boom voorkeur

Boom met een
mooie bloei heeft
mijn voorkeur

Mooie herfstkleur

Esdoorn

westerhoutstraat Het pleintje waar de
, haarlem
Uit den Bosstraat, de
Westerhoutstraat en
de Bos en Vaartstraat
op uitkomen. Daar
staat nu 1 boom en
wat verwilderde
struiken.
turfmarkt,
Op de Turfmarkt bij die
haarlem
nieuwe restaurantjes
én het stationsplein
(kale boel daar)
stationsplein,
haarlem

Maakt me niet
uit, elke boom
is er een extra!

43842,5858360301

pijnboomstraat,
haarlem

klein, maximaal Mooie beuk?
6 meter

43842,5870753819

zaanenlaan,
haarlem

43842,5886332176

waarderpolder,
haarlem

Waarderpolder (ik ga
daarvoor een schouw
organiseren)

43842,6024213773

nassaulaan, 52,
haarlem

Nassaulaan 52 - 54

43842,6090489931

marsstraat,
haarlem

Marsstraat,
Uranusstraat

43842,5550504745

Pijnboomstraat,
plantsoen hoek
Achterweg
Zaanenlaan aan die
kant in het Zaanenpark

uranusstraat,
haarlem
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Maakt me niet
uit, elke boom
is er een extra!

grote boom,
hoger dan de
daken, steekt
boven de
huizen uit
Maakt me niet
uit, elke boom
is er een extra!

geen voorkeur

Beuk

schaduwbomen;
biodiversiteit
bevorderend en
fijnstofopvangend
Schaduwrijk in de
zomer

Maakt me niet
uit, elke boom
is er een extra!
klein, maximaal herfstkleuren
6 meter

Tijdstempel

straat

43842,616376412

solostraat,
haarlem

43842,8077257292

allanstraat,
haarlem

43842,9392199537

Van oosten de
Bruijn straat,
haarlem
verspronckweg
131, haarlem

43843,0839603588

slaperdijk,
haarlem

43843,5544692245

brouwersstraat,
haarlem

43843,5655756597

pal maleterweg,
haarlem

43843,8343535417

Van
Kinsbergenplein,
Haarlem

In welke straat wil je
een boom extra
hebben
Solostraat/
Weltevredenplein zijn
verwijderd nooit
nieuwe geplant. Zeker
14 jaar geleden.
Ik vind dat er in de
Allanstraat meer
bomen mogen. Of
ander soort. Van
oosten de Bruijn
straat. Ik zou ook
willen dat beton en
alles tegels in de
tuinen wordt
“ verboden” bij
huurhuizen. Dan kan
er meer water
weglopen. Meer groen
meer flora en fauna.

Boomhoogte

Boom voorkeur

Maakt me niet
uit, elke boom
is er een extra!

Geen voorkeur.

Maakt me niet
uit, elke boom
is er een extra!

Een die niet te
groot wordt in de
smalle straten.
Een eik past niet,
maar mooie
herfstkleuren: ja...
leibomen met
fruit?

Verspronckweg 131a

grote boom,
hoger dan de
daken, steekt
boven de
huizen uit

Slaperdijk tussen
Haarlem-Noord en
Spaarndam, bij het
gemaaltje, waar vorig
jaar 4 gezonde
populieren gekapt en
nooit herplant werden.
Hoek brouwersstraat/
gasthuislaan

Maakt me niet
uit, elke boom
is er een extra!

Eentje die met
zijn wortels de
stoep of weg niet
sloopt. Laatst is
hier namelijk een
boom gekapt
maar geen terug
gekeerd
Wat past en goed
solitair kan

middelgroot

Een waar vogels
op af komen

Pal Maleterweg. op de
stoep tussen de
parkeerplaatsen zodat
daar niet steeds auto's
worden gezet;
reinaldapark (dit is nu
geen park maar een
grasveld. om het een
park te maken zijn er
VEEL MEER bomen
nodig.)
Van Kinsbergenplein

Maakt me niet
uit, elke boom
is er een extra!

vijgenbomen,
appelbomen,
perenbomen,
kersenbomen:
bomen waar
eetbaar fruit aan
(kan) groeien

Maakt me niet
uit, elke boom
is er een extra!

Eentje met een
mooie bloei in de
lente
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Tijdstempel

straat

43843,8768636227

reinaldapark,
haarlem

43843,9668968519

venkelstraat, 5,
haalem

In welke straat wil je
een boom extra
hebben
Pal Maleterweg, waar
geen langs-de-straat
parkeervakken zijn. In
de groen vlakken
langs de fietspaden
die de Pal Maleterweg
kruisen kan ook af en
toe een boom
geplaatst worden.
Daarnaast mag het
Reinalda park een stuk
voller met bomen, het
is nu erg kaal en meer
een grasveld.
Venkelstraat 5 en 15

Boomhoogte

Boom voorkeur

Maakt me niet
uit, elke boom
is er een extra!

middelgroot

Zoveel mogelijk
schaduw!

venkelstraat, 15,
haarlem
43844,6147846644

43844,8633111227

43844,8977832407

klein heilgland,
haarlem

Brakeboertuin, achter klein, maximaal
het klimrek. Daar
6 meter
hebben mensen
zelfstandig zonder
vergunning net een
gezonde perenboom
omgezaagd dus het is
plots een groenloop
hoek geworden.
antoniestraat,
Antoniestraat 57
Maakt me niet
57, haarlem
uit, elke boom
is er een extra!
schoterveenpold Meer bomen rond de Maakt me niet
er, haarlem
Schoterveenpolder en uit, elke boom
de sportvelden aan de is er een extra!
Jan Haringstraat en de
Heussenstraat

Passend bij de
bodemsoort, niet
plaag- of
ziektegevoelige
bomen en
struikgewas

jan haringstraat,
haarlem
heussensstraat,
haarlem
43845,644593669

margadantstraat, Margadantstraat ( na
haarlem
omwaaien nooit
herplant)
Marcellus
Marcellus
Emantsstraat,
Emantsstraat,
Haarlem

klein, maximaal Voorjaarsbloeier
6 meter

43849,3850166204

grote markt,
haarlem

middelgroot

43849,6581485648

jan haringstraat, Jan Haringstraat 1e
middelgroot
haarlem
gedeelte thv sportveld
en schoterveenpolder

43845,7862704514

Grote Markt

13/17

Maakt me niet
uit, elke boom
is er een extra!

Een inheemse
soort die ook
bloeit hetzij in het
voorjaar, hetzij in
de zomer.
Onder de
platanen
Magnolia
grandiflora

Tijdstempel

43849,7329321296

43852,7291998495

straat

In welke straat wil je Boomhoogte
een boom extra
hebben
aelbertsbergstra tussen
grote boom,
at , haarlem
aelbertsbergstraat en hoger dan de
verspronckweg
daken, steekt
boven de
huizen uit
Pieter
Ik ben lid van
Maakt me niet
Musschenbroeks Volkstuindervereniging uit, elke boom
traat 220,
Nooit-Rust.
is er een extra!
haarlem
Wij zitten in de
Veenpolder Locatie
(van Pieter
Musschenbroekstraat
220) Haarlem.
Wij hebben
groensingels die reeds
47 jaar oud zijn. Op
diverse plekken vallen
nu bomen om door
ouderdom. Graag zien
wij hier weer nieuwe
bomen voor terug
komen.
Er kunnen meerdere
bomen worden
neergezet. een snelle
inventarisatie komt op
zeker 10 bomen die bij
ons geplaatst kunnen
worden.Het liefst
natuurlijk zoveel
mogelijk soorten.
Bij mij thuis zou in mijn
eigen achtertuin wel
een extra boom (niet
hoger dan 6 meter)
geplaatsts kunnen
worden.
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Boom voorkeur

Bloeiende bomen
welke fijn zijn
voor bijen en
overige insekten
op het complex
zijn welkom

Tijdstempel

43858,6028481829

straat

kerklaan,
spaarndam

In welke straat wil je Boomhoogte
een boom extra
hebben
Kerklaan in
Maakt me niet
Spaarndam. Achter de uit, elke boom
Kerklaan ligt een groot is er een extra!
open weiland tot aan
de Boezemkade. Ook
langs het Spaarne en
de hele
Hekslootpolder kan
worden bebost.
Verder zou het
natuurlijk goed zijn als
al het boerenland in
de omgeving waar
schapen, paarden en
koeien lopen, verplicht
worden om bomen
neer te zetten. Dan
hoeven de mensen in
de toekomst niet meer
met parasollen voor de
dieren te slepen, bij
volgende hittegolven.
En wordt het land
beter beschermd en
gevoed dor de
blaadjes van de
bomen.

Boom voorkeur

hekslootpolder,
haarlem
43861,5587308565

anna van
burenlaan,40,
haarlem

Op het grasveld
tegenover Anna van
Burenlaan 40-42

43861,5614983218

willem de
zwijgerlaan,
haarlem

tussen Kruispunt
Willem de Zwijger
laan- Anna van
Burenlaan en de flat

43841,6111414352

reinaldapark,
haarlem

In het reinaldapark

43841,6382943981

kleverparkweg,
haarlem

Kleverparkweg,
santpoortstraat

43841,8529325232
43842,3948913773

Recht voor mijn huis

grote boom,
hoger dan de
daken, steekt
boven de
huizen uit
grote boom,
hoger dan de
daken, steekt
boven de
huizen uit
Maakt me niet
uit, elke boom
is er een extra!
grote boom,
hoger dan de
daken, steekt
boven de
huizen uit
middelgroot

boekenrodestraa Boekenrodestraat
middelgroot
t, haarlem
tussen nummer 1 en 3
( staat een mooi
boom, maar met
steeds minder blad,
heel treurig )
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Suikeresdoorn

beuk

Overeenkomstig
de straat/ buurt

Tijdstempel

straat

In welke straat wil je Boomhoogte
een boom extra
hebben
Disselkade entree van middelgroot
de straat.

43842,7166107523

disselkade,
haarlem

43843,4376986806

robert kochlaan, Robert Kochlaan
haarlem
tussen de drie flats
liggen drie grasvelden
daar kan prima groene
struiken of lage bomen
(fruitbomen) komen.
Nu staan er her en
grote bomen die zo
dicht bij de flats staan
dat ze al het licht
weghouden. Terwijl de
grasvelden leeg zijn!
schipholweg,
Tussen de
haarlem
Schipholweg en de
Freddie
Oversteegenstraat en
Truus
Oversteegenstraat.
Daar ligt een
groenstrook waar een
hele rij bomen zou
kunnen komen. Beter
en groener entree en
ook heel goed tegen
de hitte stress en het
geluid en de
luchtverontreiniging.
batavierenplants In de plantenbak op
oen, haarlem
de kruising
Romeinenstraat
Batavierenplantsoen.
En in de vierkante
plantenbakken op het
Batavierenplantsoen.
In de wal naast de
Vondelweg kunnen
nog heel wat bomen
worden geplaatst.

43843,4405015509

43843,9367716204

Boom voorkeur

klein, maximaal Mooie bloeiende
6 meter
fruitbomen? Maar
ik heb er geen
verstand van dus
graag een
vakkundig advies!

grote boom,
hoger dan de
daken, steekt
boven de
huizen uit

middelgroot

Op het
Batavierenplantso
en graag
afhangende
dubbelbloemige
roze prunussen,
zoals er nu al
staan. In de
groenstrook langs
de vondelweg
zouden
zelfbestuivende
appel pruimen en
perenbomen heel
mooi zijn.

vondelweg,
haarlem
43843,9979609838

moerkerkenstraa Van Moerkerkenstraat klein, maximaal Mooie bloei in de
t 12, haarlem
thv nummer 12
6 meter
lente
2025MT Haarlem.
Heeft altijd een boom
gestaan. Is dood
gegaan. Nooit een
ander voor terug
gekomen.
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Tijdstempel

43845,5410486458

straat

Oosten de
Bruijnstraat, 23,
haarlem

In welke straat wil je
een boom extra
hebben
van Oosten de
Bruijnstraat, aan de
kant van speeltuin
Floragaarde, dus
grenzend aan het hek.
Ter hoogte van
huisnummers 23 en
13.

Oosten de
Bruijnstraat, 13,
haarlem
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Boomhoogte

Boom voorkeur

Dezelfde boom
als in de rest van
de straat,
Tulpenboom

