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Het Concept Groenbeleidsplan 'Haarlem gaat op groen' met bijlagen getoetst aan 
het 'Manifest voor een Klimaatrechtvaardig Haarlem'. 
 

Op Hoofdlijnen 
 
Allereerst dank voor het Groenbeleidsplan, een uitgebreid en gedegen stuk werk. Er is zeker veel in 
te vinden wat Haarlem groener kan maken. 
 
Maar het is ook een kwalitatief plan, het ontbreekt aan heldere kwantitatieve doelstellingen om van 
het relatief versteende Haarlem een groenere stad te maken. We nemen als voorbeeld het 
'Strategisch plan klimaatadaptatie'. Daarin vinden we wijkgerichte doelstellingen om te komen van 
een laag groenoppervlak naar 30-40 % van het oppervlak. Volgens ons manifest zou dat 40% moeten 
zijn wanneer dat fysiek mogelijk is. Zo'n duidelijk omschreven doelstelling mist in het 
Groenbeleidsplan. Ook op andere punten hadden we graag kwantificering, uitvoering en een tijdlijn 
gezien. 
 
Het Groenbeleidsplan kiest voor vier routes. Dat geeft keuze mogelijkheden. Echter recente 
rapporten van het IPCC, en met name het allerlaatste, geven aan dat de klimaatverandering sneller 
en ernstiger is dan in eerdere rapporten werd verwacht. Grootouder voor het Klimaat en voormalig 
vicevoorzitter van het IPCC Bert Metz heeft dat duidelijk en waarschuwend samengevat: 
https://grootoudersvoorhetklimaat.nl/het-nieuwste-ipcc-rapport-gevolgen-van-klimaatverandering-
ernstiger-dan-we-dachten/. 
De verwachte opwarming en de daarbij horende te verwachten stedelijke hittestress laat ons in feite 
geen keuze; de enige route die in nog aanmerking komt voor een groenere en dus 
klimaatbestendiger stad is: Route 3 ‘Haarlem gaat op groen in 2030!’. 
De tijd voor experimenten, pilots, en dan een jaarlijkse evaluatie, etc. (voorbeeld Spoor 4 uit de 
bijlage: vergroenen van de parkeerplaatsen, pocketparkjes, klimaatpleinen, dak- en gevelgroen, 
groene slingers van gevel naar gevel en vergroende lantaarnpalen) lijkt te gaan ontbreken. Direct 
starten met genoemde projecten in overleg met bewoners is dringend gewenst. 

 Regel dat buurtbewoners parkeerplaatsen mogen vervangen door onder anderen tiny forests, 
(moes)-tuinen en/of zitplaatsen voor mensen. 

Tekst bullet uit het Manifest. Geen pilot, maar directe actie is gewenst.  
 
We sluiten het commentaar op hoofdlijnen af met nogmaals de dringende oproep uit ons manifest: 
Vergroening zorgt bovendien voor een leefbare en gezonde omgeving. Ons motto is daarom: bomen 
planten, bomen planten. Overal waar planten kunnen groeien, moeten planten zijn. Zorg voor 
meer biodiversiteit in het bestaande groen: meer verschillende soorten planten, bloemen en heesters 
dus. Plant daarnaast per jaar 5.000 bomen extra, en heesters en planten waar dat mogelijk is. 
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Aandachtspunten uit het Manifest 
Schuingedrukt de tekst zoals die is opgenomen in het 'Manifest voor een Klimaatrechtvaardig 
Haarlem'. 

 
 Geef alle scholen subsidie om groene speelpleinen (‘tiny forests’) aan te leggen, en verbeter ook 

los daarvan onderwijs en voorlichting over het belang van groen 
Citaat p. 14 concept groenbeleidsplan: "We werken daarnaast actief aan het vergroenen van schoolpleinen via een 
uitvoeringsplan en in samenwerking met scholen en andere partners zoals de gemeentelijke Natuur- en Milieueducatie, 
natuureducatievereniging IVN en wijken buurtverenigingen. In samenwerking met de regionale ROC’s kunnen er kleine 

leefbossen worden aangelegd en onderhouden, zoals o.a. mini bosjes (‘Tiny Forests’)." 

Dat is een belangrijk aandachtspunt in het manifest en we zijn dan ook erg nieuwsgierig naar een 
kwantitatief uitvoeringsplan met tijdpad en bijbehorende financiering. We hopen daar snel iets van 
te zien. Veel politieke partijen hebben groene schoolpleinen ook opgenomen in hun programma's. 
Het moet dus zeker een prominente plaats krijgen in een toekomstig coalitie akkoord! 
 

 Breid het groenoppervlak uit met 80.000 m2 (8 hectare) jaarlijks. 
Het is niet eenvoudig onze wens kwantitatief terug te vinden in het Groenbeleidsplan. 
 

 Een voorbeeld: maak van het Reinaldapark het Reinaldabos. 
Hoewel grote bomen met diepere wortels mogelijk niet kunnen vanwege het verleden van het park 
als afgedekte vuilnisbelt zou er zeker meer aan gedaan kunnen worden. Momenteel lijkt het 
Reinaldapark meer op een bioindustriëel weidegebied. Dat moet gevarieerder en beter kunnen. 
 

 Laat aanvragers van bouwvergunningen een groenparagraaf als onderbouwing voor een 
vergunning meesturen en daarop aangeven hoeveel extra bomen en hoeveel m2 groen ze 
toevoegen 

Volgens ons is dit een zinvolle toevoeging aan het Groenbeleidsplan, die helaas ontbreekt. 
 

 Stimuleer ook natuurvriendelijke stadslandbouw en gevel- en dakbegroeiing, en let daarbij op 
nestmogelijkheden voor vogels. Zorg ook dat alle daken in Haarlem die hiervoor geschikt zijn, in 
2030 een groen dak hebben. 

Veel ervan is terug te vinden in het Groenbeleidsplan, maar een duidelijke routekaart met tijdpad en 
financiering ontbreekt. 
 

 Laat geschoolde hoveniers het groen ecologisch beheren, dus met respect voor alle vormen van 
leven. Dat betekent bermen en grasvelden minder maaien, meer natuurvriendelijke oevers 
aanleggen en veengebieden vernatten zodat ze meer CO2 vasthouden. 

 Tekst p. 31 Bijlage: "Afhankelijk van de ambitie versnellen en breiden het pakket uit tot 2030, 
of zetten we het lopende pakket voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers door tot 
2030". 

Laat die ambitie hoog zijn, natuurvriendelijke oevers hebben een groot potentieel 

 Het woord veenweidegebied komt slecht een keer voor, laat staan dat er een poging tot 
vernatting wordt besproken, Terwijl de CO2 uitstoot van de oxidatie van het veenweide 
gebied significant is. We roepen op tot actie in deze. 

 Over onderhoud staan vele teksten, maar het gevraagde in het manifest komt niet duidelijk 
over. 

 
De Haarlemse Klimaatcoalitie wenst de gemeente Haarlem alle succes met het uitvoeren van het 
Groenbeleidsplan, want de uitvoering van een verder mooi plan is cruciaal. En gezien de versnelde 
opwarming van de aarde is een snelle en adequate uitvoering keihard nodig. Wij zullen de uitvoering 
van het Groenbeleidsplan blijven volgen. 


