
             

Motie  “10.000 woningen, hoeveel duizend bomen?” 

De Gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen, op donderdag 17 september 2020, 

naar aanleiding van de vaststelling van het bestemmingsplan Poort Van Boerhaave Damiate. 

 

constaterende dat, 
- in het bestemmingsplan Boerhaave Damiate ruimte wordt geboden voor de realisatie 

van ca. 150 woningen plus enkele voorzieningen in de plint, 

- er in de openbare ruimte binnen het bestemmingsplan ca. 17 inheemse bomen en 11 

boomheesters worden geplant, 

- overige groenvoorzieningen, waaronder bomen, buiten het bestemmingsplan zijn 

bedacht 

 

overwegende dat, 
- de aanwezigheid van bomen een belangrijke bijdrage levert  aan het bestrijden van 

de klimaatcrisis (afvangen CO2, verkoeling) en voorwaardelijk is voor de woon- en 

leefkwaliteit van de stad, 

- het huidig aantal bomen in Haarlem bedraagt 56.925 hetgeen neerkomt op een 

bomenbalans van 0,4 bomen per inwoner, waarmee Haarlem landelijk gezien 

bijzonder laag scoort (*), 

- de ambitie om 10.000 woningen te realiseren niet wordt vergezeld van een ambitie 

(groei danwel consolidatie) met betrekking tot het aantal bomen in Haarlem (per 

inwoner), 

- op grond van de huidige ruimtelijke plannen alsmede de statistieken en prognoses 

met betrekking tot de groei van de stad het aantal bomen per inwoner in Haarlem de 

komende jaren verder zal afnemen,  

- de aanplant van 17 bomen in het bestemmingsplan Boerhaave Damiate neerkomt op 

een bomenbalans van 0,05 bomen per nieuwe inwoner, gebaseerd op een 

gemiddelde huishoudengrootte van 2,1 (**).  

 

 



verzoekt het College; 
 in alle ruimtelijke plannen die ter besluitvorming aan de gemeenteraad worden 

voorgelegd een zogenaamde “bomenbalans” te vermelden waarin het aantal bomen 

per geprognosticeerd aantal inwoners / gebruikers wordt vermeld, 

 in het kader van de ambities van de groeiende stad te komen tot voorstellen aan de 

gemeenteraad die erop zijn gericht het huidig aantal bomen per inwoner als absoluut 

minimum te hanteren (consolidatielijn), 

 tevens aanvullende groeiscenario’s op te stellen waarbij de effecten van een toename 

van het aantal bomen per inwoner (in termen als grondgebruik, realisatie- en 

beheerkosten, CO2 afvang) inzichtelijk worden gemaakt. 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Gertjan Hulster  

Actiepartij   

 

Bronnen 
(*) https://ruimtelijkeadaptatie.nl/actueel/actueel/nieuws/2020/hoeveel-bomen-staan-er-in-

jouw-gemeente/  

(**) https://www.cbs.nl/-/media/_pdf/2018/51/2018st28-huishoudensprognose_web.pdf 

 

https://haarlem.incijfers.nl/dashboard 

 

Bijlage: De overwegingen in schema 
 2018 2020 2025 2030 2040 

   10.000 

woningen 

  

Aantal inwoners 159.717 162.891 174.550 188.430 196.057 

Gemiddelde huishoudengrootte 2,1 2,1 2,1 2,1 2,1 

Aantal bomen  56.925    

Aantal bomen per inwoner (nullijn)  0,4 0,33 0,30 0,28 

Aantal bomen bij 0,4 per inwoner 

(consolidatielijn) 

 56.925 69.820 75372 78423 

Aantal bomen toe te voegen 

(afgerond) 

  13.000 18.000 21.000 
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