From: Hilde Prins
Subject: Herplanten bomen plantseizoen 2017/2018

Beste Wijkraden,
De gemeente heeft Spaarnelanden opdracht gegeven bomen te herplanten.
Dit jaar zullen circa 700 bomen opnieuw worden geplant omdat ze dood zijn gegaan.
De bomen waren met een blauwe stip gemerkt.
Uitgangspunten zijn
• De zelfde locatie
• Dezelfde soort boom
• Met een goede groeiplaats zodat de boom een levensduur van min 40 jaar heeft (De
Structuurvisie openbare ruimte gaat zelfs uit van 80 jaar)
Omdat de uitgangspunten niet altijd verstandig of mogelijk zijn kan hiervan worden afgeweken.
Wilt u aan uw bewoners kenbaar maken dat zij op de website van Spaarnelanden kunnen zien
welke boom waar wordt geplant.
Als bewoners wijzigingen willen aanbrengen of extra bomen willen hebben dan kunnen zij dat bij de
gemeente melden.
Bv bomen die te dicht op de gevel stonden, te groot waren voor de locatie of zorgden voor wortel
opdruk.
Ook overlast van bomen kan kenbaar worden gemaakt.
Als zij dan ook de wijkraad informeren dan kan gezamenlijk de gemeente overtuigd worden van het
doel bij herplant.
Dat is
• de juiste soort boom,
• op de juiste plaats,
• met een minimale levensduur van 40 jaar en
• een goede groeiplaats waardoor wortels niet meer onder tegels naar voedsel hoeven te
zoeken
• Er geen overlast ontstaat in de toekomst
Informatie herplanting op de site van Spaarnelanden.
In de gemeente Haarlem wordt er voor elke gekapte boom een nieuwe boom geplant. Het
plantseizoen voor bomen loopt van half november tot half april (afhankelijk van de
weersomstandigheden).
Plantlijst 2018 <https://www.spaarnelanden.nl/getattachment/Inwoners/Bomen/Plantlijst2018.pdf.aspx?lang=nl-NL> https://www.spaarnelanden.nl/Spaarnelanden/files/2b/2b9b1317-3b8040f2-9a1c-6b74d3e1b17c.pdf
www.spaarnelanden/inwoners/bomen. Nu staan nu circa 150 bomen op de lijst, vooral die in
verharding.
•

Het rooien van bomen, weghalen van stronken en bestellen van nieuwe bomen wordt voor half
november afgerond, zodat het plantseizoen voor bomen volledig benut kan worden.
Hebt u vragen over bomen in Haarlem? Via gemeente Haarlem
<https://www.haarlem.nl/ufs/VOORLOOPPAGINA_KLACHTEN.eb?ebd=0&ebz=8_1460984295674>
kunt u uw vragen stellen, of telefonisch via 14023.
De gemeente is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8:30 tot 16:30 uur.
Met vriendelijke groet
Hilde Prins
Lid Haarlemse Bomenwachters
http://haarlemsebomenwachters.nl/ <http://haarlemsebomenwachters.nl/>

Contactpersoon landelijke Bomenstichting

