



Haarlem, 24 maart 2022


Betreft: Reactie op het concept Groenbeleidsplan gemeente Haarlem d.d. 25 januari 2022


“Betere bescherming Haarlems bomen” stond 14 januari 2022 op de site van de gemeente Haarlem want 
Haarlem krijgt per 29 maart 2022 een nieuwe bomenverordening. Met die verordening mede in gedachten 
hebben wij het op 18 februari jl. gepubliceerde concept Groenbeleidsplan gelezen. In aanvulling op de 
reactie van de Klimaatcoalitie Haarlem, waar wij als Grootouders ook deel van uitmaken, nog het volgende.


Houtplein 
Wij bepleiten ten stelligste om de gezonde, oude platanen niet te vervangen door nieuwe en ook andere 
aanplant. Het Houtplein ligt in het verlengde van de Grote Houtstraat en zo ook de bomen. Kap en 
vervanging is onnodig kostbaar en het zal jaren duren eer de nieuwe aanplant dezelfde CO2 kan opnemen 
als nu het geval is.

In het programma van van Eisen Groen staat op pagina 34 van bijlage 2 bij het één na laatste bolletje: 
“Bomen laten staan, tenzij onderbouwd op basis van een bodemonderzoek en/of een boomeffectanalyse”. 
Dan zal het wél moeten gaan om een valide bodemonderzoek en mag de ‘boomeffectanalyse’ naar ons 
oordeel geen betrekking hebben op de smaak van de ontwerpers, zoals op het Houtplein nu het geval lijkt.

Bij het kappen van bomen is het bovendien onvoldoende om ter compensatie ‘zomaar’ nieuwe bomen te 
planten. De compensatie moet bestaan uit de herplant van een hoeveelheid bomen die in een korte tijd (zeg 
10 jaar) samen een kruinoppervlak hebben dat even groot is als bij de gekapte bomen in gezonde staat.


Route 3 
Gezien het op 28 februari jl. verschenen IPPC-rapport zullen we als mensheid alle zeilen moeten bijzetten 
om de opwarming van de aarde binnen de perken te houden. Dat laat ons Haarlemmers de facto geen 
andere keus dan de meest ambitieuze route: Haarlem móet vóór 2030 op groen, koste wat kost. 
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/.


Herenboeren 
Volg het voorbeeld van Heemstede en geef Herenboeren de mogelijkheid om ook op Haarlems grondgebied 
voedsel te gaan verbouwen: https://www.herenboeren.nl/projecten/haarlem/

Een Herenboerderij is een duurzaam opererend, kleinschalig coöperatief gemengd bedrijf.


Tot slot zij opgemerkt dat we blij zijn met het voorgenomen beleid om Haarlem substantieel te vergroenen, . 
Die vergroening duldt als eerder gezegd géén uitstel want daarvoor gaat de klimaatverandering te snel. Wij 
maken ons dan ook niet alleen grote zorgen over de toekomst en de leefbaarheid van de stad voor onze 
kinderen en kleinkinderen, maar op de veel kortere termijn óók over de te verwachten hittestress in onze 
versteende stad. Een klimaatbestendige stad is zonder meer zelfbehoud!


Namens de Grootouders voor het Klimaat Haarlem, 

Marijke van der Kleij 


PS

Relevant in dezen is óók https://www.rli.nl/publicaties/2022/advies/natuurinclusief-nederland d.d. 23-03-22
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