
 
 
MOTIE VREEMD   Populieren Heussensstraat 
 
De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 22 oktober 2020, 
 
Constaterende dat: 

• De bewoners van de Heussensstraat zich sinds 2015 zorgen maken over de 
veiligheid van de populieren in hun straat; 

• De gemeente in samenspraak met de bewoners een plan heeft gemaakt mbt het 
gefaseerd kappen van de populieren; 

• De populieren in 2018 conform de Landelijke Richtlijn Takbreuk Populieren  
onderzocht zijn door de firma Prohold, die ook een rapport heeft opgesteld; 

• Conform dit advies in 2018 een aantal snoeiwerkzaamheden heeft plaatsgevonden. 

 
Overwegende dat:  

• De bewoners van de Heussensstraat na 5 jaar moeten weten waar ze aan toe zijn; 

• De bewoners van de Heussensstraat aangeven zich onveilig te voelen; 

• We recht willen doen aan de zorgen van de omwonenden; 

• Door de aanname van de motie populieren in Schalkwijk in december 2019 de 
gesprekken tussen de gemeente en de bewoners geen vervolg hebben gekregen; 

• Het belangrijk is dat er een eenduidig beeld ontstaat binnen de gemeente en bij de 
bewoners over wat “gefaseerd kappen” betekent; 

• Prohold recentelijk alle populieren in Haarlem (ook die aan de Heussensstraat) heeft 
gecontroleerd conform de aangescherpte Landelijke Richtlijn Takbreuk Populieren;  

• Het nieuwe rapport dat wordt opgesteld ter onderbouwing van de besluitvorming van 
dit dossier bijna gereed is; 

• Na beantwoording van technische vragen uit het concept-rapport naar voren komt dat 
de populieren met jaarlijks onderhoud een levensduur hebben van meer dan 15 jaar. 

 
Verzoekt het college: 
 

➢ Het definitieve rapport van Prohold ter bespreking naar de Cie Beheer te sturen. 
➢ Niet verder te gaan met de plannen rondom de populieren in de Heussensstraat, 

totdat het nieuwe rapport van Prohold in de Cie Beheer en zo nodig in de Raad is 
besproken. 

➢ Deze procedure te communiceren naar de bewoners van de Heussensstraat. 
➢ Geen gezonde bomen te kappen als daar geen gegronde redenen voor zijn, zoals 

bedoeld in de Bomenverordening. Dit betekent altijd een uitgebreide motivering. 
 

En gaat over tot de orde van de dag.  
 
GroenLinks Haarlem  (Ikiena van der Sluis) 
Actiepartij (Gertjan Hulster) 


