
Geachte heren Roduner en Wiedemeijer, 

Allereerst wil ik u, namens de lokale groep Haarlem van Grootouders voor het Klimaat van harte 
feliciteren met het behaalde resultaat tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Op u rust een 
bijzondere verantwoordelijkheid om een nieuwe coalitie te vormen waarin, naast tal van andere 
zaken, zorg voor een klimaatrechtvaardig Haarlem een prominente plaats heeft in het nieuwe 
coalitieakkoord.  
Wij nemen aan dat de 10 punten in het Manifest voor een Klimaatrechtvaardig Haarlem u 
genoegzaam bekend zijn. Dit manifest is opgesteld door de Haarlemse Klimaatcoalitie en in juli 2021 
aangeboden aan de  fractievoorzitters van vrijwel alle partijen in de (toenmalige) Haarlemse 
gemeenteraad. Het manifest is te vinden onder Manifest-klimaatrechtvaardig-Haarlem-V2.indd 
(milieudefensie.nl).  

Als Grootouders voor het Klimaat willen wij graag in het bijzonder aandacht vragen voor punt 4 uit 
het manifest: Meer groen, meer bomen en meer biodiversiteit. Dat is hard nodig want Haarlem heeft 
de twijfelachtige eer de meest versteende stad van Nederland te zijn. En met de ambities om binnen 
een decennium 10000 nieuwe woningen in Haarlem te realiseren wordt de druk op het groen alleen 
maar groter. 

Daarom vragen wij u het volgende op te nemen in een coalitieakkoord: 
1. Maak een groenplan dat voorziet in minimaal 30m2 groen en drie bomen voor elke nieuwe

woning in de stad (zie hiervoor het manifest).
2. Zorg voor een veel stringenter beleid voor het kappen en vervangen van bestaande bomen.

Een schrijnend voorbeeld is het voornemen om gezonde, oude platanen aan het Houtplein te
kappen en vervangen door nieuwe aanplant. Kap en vervanging is onnodig kostbaar en het
zal jaren duren eer de nieuwe aanplant dezelfde “klimaatcompensatie” (hoeveelheid
opgenomen CO2, verkoeling) zal opleveren als nu het geval is. In het programma 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.

3. Speelplaatsen bij scholen zijn overwegend betegeld, hebben een zandbak en een aantal
speeltoestellen. Een ‘grijs’ schoolplein is daarmee vooral een praktisch schoolplein. Dat is
een gemiste kans. Want naast dat een groen schoolplein bijdraagt aan een duurzame en
circulaire toekomst, biedt het veel meer uitdaging voor alle type kinderen - óók voor
kinderen die liever rustig spelen in plaats van rennen en klimmen. Wij pleiten daarom voor
een aanpak, die gericht is op vergroening van speelpleinen, waarin de gemeente Haarlem
een voortrekkersrol speelt. Een goed voorbeeld is Zaandam waar recent besloten is
financiële middelen beschikbaar te stellen voor het vergroenen van schoolpleinen.

Wij wensen u veel succes bij de verkenningsgesprekken en vertrouwen er op dat u er in slaagt, 
samen met andere partijen, een coalitie te vormen waarin de ambities voor een klimaatrechtvaardig 
Haarlem concreet vorm krijgen. 

Namens de lokale groep Haarlem van Grootouders voor het Klimaat, 
Kees van Deelen 
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