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Zienswijze Groenbeleidsplan 

2022-03-23 

Contactpersonen voor dit advies: 
Wim Swinkels, Chris Brunner, Hilde Prins 

Samenvatting zienswijze 

Het Platform Groen ziet het Groenbeleidsplan als een belangrijk middel om de ontwikkeling naar 
klimaatbestendigheid, duurzaamheid en vergroening van Haarlem te sturen en ziet het als een goed 
kader om te adviseren. We zijn dankbaar dat we, in de voorfase, constructief bij het opstellen zijn 
betrokken. Het beleidsplan is een stap in de goede richting, maar er blijft ruimte voor verbetering. 
Zo heeft een grotere ambitie de potentie om meer en sneller de doelen te bereiken.  
Positieve aspecten van dit plan vinden wij de integrale aanpak, aandacht voor groen in de wijken, 
aandacht voor de ecologische hoofdstructuur en de vier sporen opzet van het beleidsplan. 
In deze zienswijze vragen wij aandacht voor een aantal in onze ogen onmisbare verbeteringen. In het 
kort gaat het daarbij vooral om: 

 groeninclusief ontwerpen en bouwen met duurzaamheid en klimaatadaptatie als belangrijke 
richtlijnen; 

 extra aandacht voor het sneller groener maken van de versteende wijken; 
 concrete maatregelen in de gemeentelijke organisatie. 

Een aantal illustraties en technische details van onze aanbevelingen hebben wij opgenomen in 
Bijlagen A, B en C die wij beschouwen als een integraal onderdeel van onze zienswijze. 
De aanwijzingen voor personeel en wijze van aansturing zijn bedoeld voor raad om budget 
beschikbaar te stellen en leiding van de organisatie om tijd, kennis en kunde op elkaar af te stemmen 
om de doelen te bereiken. 

Spanningsveld tussen bouwopgave en groene doelstellingen 

Het realiseren van meer groen in Haarlem is een lastige opgave, want de stad is op twee na de meest 
verdichte stad van Nederland met het minste openbaar groen. Er zal veel creativiteit en een 
verhoogde inspanning noodzakelijk zijn om de ruimtelijke aanspraken van wonen, verkeer en 
duurzaamheid in combinatie met elkaar op te lossen. 

Advies: vermeld in het Groenbeleidsplan: 

De gemeente overweegt of het verstandig is 10.000 woningen in deze zeer verdichte stad toe te 
voegen of dat het beter is in overleg met de ons omringende gemeenten ook naar bouwlocaties in hun 
gemeente te zoeken. 

Ruimtelijke opgaven 

Voor een toekomstbestendige en dus klimaatrobuuste nieuwbouw zijn in de Metropoolregio 
Amsterdam en de provincie Noord-Holland afspraken gemaakt met daarin de uitgangspunten en 
basisveiligheidsniveaus op de volgende vijf thema’s: Wateroverlast, Droogte, Hitte, 
Overstromingsrisico en Natuurinclusiviteit en biodiversiteit. Deze zijn nog onvoldoende vertaald naar 
dit beleidsplan. 

Advies: Vermeld in het Groenbeleidsplan: 

 Het 3-30-300-principe: Iedere inwoner van de stad 
moet vanuit zijn of haar huis minstens drie bomen 
kunnen zien, elke wijk of buurt moet 30 procent 
bladerdek hebben en op hooguit 300 meter van elke 
woonplek moet een park of plantsoen met bomen te 
vinden zijn van circa 1 ha. Haarlem voegt daarom 
kleine parken toe.  

 Neem een kaart op die voor elke buurt aangeeft hoe 
versteend de buurt is gebaseerd op de CBS-
normen en de feitelijke groendekking van de buurt. 
(Bijlage C) 
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 Elke fase van een project heeft een groenparagraaf, die de consequenties van de voorgelegde 
keuze beschrijft, zie 2021/762788 motie “Groen moet je gewoon altijd doen”. De groenparagraaf 
geeft aan: 

o de motivering in het geval dat bouw op de plek van gezonde bomen nodig is; 
o de alternatieven die uitgaan van groenbehoud; 
o de aantallen bomen, m2 plantsoenen en andere vormen met bladmassa voor en na de 

oplevering; 
o de wijzen waarop de verbetering van klimaat en gezondheidsdoelen worden gerealiseerd. 

Speerpunten/doelen/begroting 

Het Groenbeleidsplan formuleert vier speerpunten/doelen om een gezonde leefomgeving te krijgen: 

1. Naar een meer kwalitatieve, groenere woonomgeving 

2. Naar een klimaatbestendige stad 

3. Naar een meer biodiverse stad 

4. Naar een groen-bewustere stad 

Deze doelen zijn echter nog niet gekwantificeerd en in de tijd gezet. 

Advies: Vermeld in het Groenbeleidsplan: 

Doelen zijn SMART geformuleerd in de begroting om te gebruiken bij de vormgeving van stedelijke 
vernieuwing, bij de aanlegeisen, bij de aansturing van beheer, het op de levensduur afgestemd 
dagelijks onderhoud en bij de bedragen in de begroting. 

De prestatie indicatoren zijn in de programmabegroting 2022-2026 benoemd. Bij een nieuw 
collegeprogramma worden wellicht ambities bijgesteld en extra toegevoegd in de begroting. (zie 
advies bijlage B) 

Spoor 1: Groeninclusief ontwerpen 

Hierbij kunnen zowel gemeente als andere ontwikkelaars aan zet zijn dan wel bijdragen. In de 
processen en projecten van de ruimtelijke ontwikkeling wordt een groen instrumentarium verankerd, 
zodat in ieder ontwerp groen en ecologie actief worden betrokken. Het groenstructuurplan bevat het 
netwerk en de grotere parken en plantsoenen. Voor de mazen binnen dat netwerk ontbreken 
richtlijnen op wijk- of buurtniveau. 

Advies: Vermeld in het Groenbeleidsplan: 

 Het ‘Mengen & verdichten’ uit het omgevingsplan, bij het integraal ontwerpen door herschikken 
van functies en elementen, geschiedt op basis van criteria voor verdichting in de betreffende wijk. 
Deze worden voor elk project in de startfase door de raad bepaald. Het motto moet zijn:  

o groen houden wat groen is, waar het kan groen uitbreiden, waar groen verdwijnt 
compenseren en verzachten 

o realiseren van groen conform het 3-30-300 principe met multifunctioneel groen dat 
bijdraagt aan zoveel mogelijk ecosysteemdiensten 

o beheerbewust ontwerpen zodat ontwerpbewust kan worden beheerd 
o het benutten van een stresstest in de eerste ontwerpfase als voorspellend instrument om 

de opgaves in het plangebied inzichtelijk te maken 

 Ruimte voor de aanleg van groenvoorzieningen die op de levensduur van het groen is afgestemd. 

 Bij omvorming worden in de startnotitie criteria opgenomen voor groen en klimaatmaatregelen 
gebaseerd op de huidige klimaatoverlast, hoeveelheid huishoudens per ha en het huidige CBS-
percentage openbaar en particulier groen in de wijken (buurten). Ook de huidige kwaliteit van de 
leefomgeving is een indicator om negatief scorende zaken te verbeteren. (zie bijlage A) 

 Het aanstellen van een vormgever met mandaat om bij ontwerpen mee te sturen op de 
uitgangspunten van het groene ontwerp en de eisen voor stads- en natuurgroen voor mens en 
dier. Deze vormgever heeft inzicht in de kosten en baten van groen voor het bouw- of 
ontwikkelingsproject 

 Bouw- en kapaanvragen moeten een groenparagraaf meezenden als onderbouwing voor de 
vergunning en daarop aangeven hoeveel extra bomen en hoeveel m2 groen ze toevoegen. 
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Natuurinclusief bouwen met gevel- en dakbegroeiing, en nestmogelijkheden voor vogels wordt 
actief bevorderd. 

 De vergroeningsplannen voor de huidige 22 versteende buurten met minder dan 10% groen 
moeten geprioriteerde uitvoeringsplannen hebben, die lopen tot 2030. Het budget voor de 
uitvoering van de groenvoorzieningen wordt geprioriteerd per buurt binnen de wijk.  

Hierdoor ontstaat een aantrekkelijker en natuurlijke omgeving met goed te beheren groen. 

Spoor 2: Actief werken aan samenhangend natuurnetwerk 

Het initiatief voor het onderhouden en uitbouwen van de groene ecologische structuur ligt bij de 
gemeente. 

Advies: Vermeld in het Groenbeleidsplan: 

 Een ecoloog is verantwoordelijk voor de voorbereiding, aansturing van de uitvoering, 
implementatie en planning van de jaarlijkse investering in schakels van het NNH voor een groene 
infrastructuur. 

Spoor 3: Partnerschap in vergroening : kracht van de samenleving 

Het benutten van de kracht van de samenleving bij het vergroenen waarbij meerdere actoren zijn 
betrokken: onder meer wijkraden, maatschappelijke organisaties, bewoners, Stadmakers maar ook 
natuur- en milieueducatie, enz. De rol van de gemeente is faciliterend waar het gaat om budget en 
ruimte geven aan groene initiatieven, en stimulerend waar het gaat om educatie en participatie. 

Advies: Vermeld in het Groenbeleidsplan: 

 NME is verantwoordelijk voor de aansturing van de publiekscampagne, communicatie, 
voorbereiding, participatie (ontwerp, aanleg, onderhoud) en de uitvoering. Ook het budget komt 
via NME beschikbaar dat in samenwerking met de gebiedsregisseurs wordt uitgegeven om de 
inzet van bewoners effectief te maken; 

 Het recht om uit te dagen (Right to challenge) wordt ingezet om de samenwerking van bewoners 
met de aannemers groenonderhoud en groenaanleg te stimuleren. 

Spoor 4: Groenere woonomgeving: experimenten & vergroeningsprojecten 

De gemeente is verantwoordelijk voor groene experimenten in groenarme wijken waarbij gemeente, 
woningcorporaties en bewoners een rol hebben. In het recente verleden al ingezet, dienen deze 
projecten te worden gestimuleerd en gefaciliteerd. Te denken valt aan het omzetten van verharding 
naar groen, aanleg van voedseltuinen, op beheerkaarten wijzigen in biodiverse groene zomen en 
bermen, herstel boomstructuren, aanleg wateropname op parkeervakken, vervanging plantsoenen ed.  

Advies: vermeld in het Groenbeleidsplan: 

 Procesmanagers die verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding en aansturing van projecten, 
hebben voldoende groenkennis en -bewustzijn. 

 Op basis van data wordt jaarlijks geïnvesteerd in thematische (bv boomstructuur, hittestress) en 
gebiedsgerichte programma’s en projecten. 

 Beheermaatregelen zoals vervanging, heraanleg en schadeherstel worden jaarlijks op basis van 
de PDCA vastgesteld en geprioriteerd in de MeerJarenGebiedsPlanning opgenomen. 

 In het handhavingsprogramma wordt tijd ingepland voor handhaving op de herplantplicht van 
bomen en ongewenst overhangend groen. 

 Een jurist met kennis van groen is verantwoordelijk voor toetsing van kapaanvragen, de 
motivering van de kapvergunning en handhaafbare beschrijving van de herplantplicht en draagt bij 
aan de evenementenvergunning in parken. De motivering van de kap, de eisen aan de 
kapvergunning en de mogelijkheid om de herplantplicht te controleren zijn in de kapvergunning 
vermeld. De inhoud van de kapvergunning is op de website in te zien. 

Personeel en organisatie  

De uitvoering begint bij de organisatie. De integrale samenwerking van verschillende beleidsvelden en 
van beleidsmedewerkers, ontwerpers, beheerders, wijkregisseurs, uitvoerders, handhavers en 
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natuureducatie medewerkers moet duidelijk worden in visie, ontwerp, aanleg, beheer, onderhoud, 
communicatie en handhaving. 
Een coördinator, verantwoordelijk voor het team groen dat bijdragen levert aan de beleidsvelden 
vormgeving, ecologie, onderhoud, beheer, communicatie en handhaving kan geïntegreerd uitvoering 
geven aan het behalen van de kwantitatieve en kwalitatieve doelen voor een groenere stad. Hij/zij 
maakt hierbij gebruik van data die inzicht geven in de groene leefomgeving. 

Advies: vermeld in het Groenbeleidsplan: 

 De coördinator groen is verantwoordelijk voor het bedrijfsmatig werken. Hij/zij kan op basis van de 
PDCA-cyclus jaarlijks verantwoording afleggen en prioriteiten voorleggen voor een groenere stad 
bij de presentatie van de jaarrekening groen. Een jaarrekening groen, zodat de raadsleden en de 
bewoners weten waar de miljoenen aan worden uitgegeven. 

 De Gemeenteraad speelt een bijzondere rol in de realisering van het Groenbeleidsplan, vooral 
door prioritering en controle op het behalen van de doelen die zijn vastgelegd in het 
Groenbeleidsplan. 

 De gemeentelijke rekenkamer ziet, als controle organisatie, toe op het behalen van doelen van het 
Groenbeleidsplan. 

Budget 

Bij Route 3: ‘Haarlem gaat voor groen in 2030’ is het de verwachting dat jaarlijks ruim 2 miljoen euro 
extra nodig is van 2023 tot 2030. In totaal 14 miljoen euro. Met deze 2 miljoen per jaar kunnen met 
een zevenjarige planning de uitvoeringswerkzaamheden worden gerealiseerd om de doelen te halen. 
Het Platform Groen stelt voor om in het Groenbeleidsplan uitdrukkelijk te kiezen voor deze Route 3 
met waar mogelijk een grotere ambitie. 

Advies: vermeld in het Groenbeleidsplan: 

 Budget wordt tot 2030 zoveel mogelijk geprioriteerd ingezet in buurten die versteend zijn en/of 
geen parkje in de buurt hebben. (Verstening Openbare Ruimte in G30 steden opgave Natuur& 
Milieu) 

 Het berekenen van kosten en baten om financiële compensatie te vorderen bij kap van bomen en 
verwijderen van plantsoenen wordt binnen een jaar verwezenlijkt. Het verkregen inzicht wordt 
gebruikt bij vormgeving van stedelijke vernieuwing en kapvergunningen. 

 Voor elke (potentiële)hotspot wordt een beheerplan gemaakt om de werkzaamheden die buiten de 
CROW-schaalbalken vallen aan te sturen. 

 De vergroeningsopgave wordt, waar mogelijk, gekoppeld aan de klimaat- en 
duurzaamheidsopgave, uitvoering van andere programma’s of infrastructuur- en bouwprojecten. 

 Er wordt gestreefd naar extra budget, gemaakt via de kadernota, voor nieuwe integrale projecten 
zoals stedelijke vernieuwing en natuurinclusief aangelegde infrastructurele projecten. 

 Het budget wordt mede gestuurd op basis van de jaarlijkse monitoring van het behalen van de 
beleidsdoelen, de technische schouw en de schoon-heel-veilig onderhoudsschouw. 

 Samen met bewoners wordt een integrale meer jaren uitvoeringsagenda gemaakt met daarin 
beleidsuitwerking, uitvoeringsactiviteiten en experimenten 

Tenslotte: 

Een belangrijk aandachtspunt is een kwantitatief uitvoeringsplan met tijdpad en bijbehorende 
financiering. Een uitvoeringsplan dat jaarlijks door de gemeente samen met de bewoners wordt 
gemaakt en daarna door de raad wordt goedgekeurd. Het Platform Groen hoopt daar snel iets van te 
zien. Veel politieke partijen hebben het groener maken van de stad opgenomen in hun programma's. 
Het moet dus zeker een prominente plaats krijgen in het coalitieprogramma. 

Bijlagen 

Opnemen in het Groenbeleidsplan: 
A. Prioritering van het budget naar de buurten op basis van de gegvens voor o.a. klimaatadaptatie 
B. Ambitie Groen in de begroting 
C. Versteende buurten  
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Bijlage A Prioritering van het budget naar de buurten op basis van de gegvens voor de 
kwaliteit voor de leefomgeving (neem gegevens op per buurt) of locatie  Check je plek | Atlas 
Leefomgeving 

Kaart 1 & 2 
Verstening maakt steden extra kwetsbaar voor de gevolgen van extreme regenbuien, droogte en hoge temperaturen. Door 
verstening kan neerslag maar beperkt in de bodem infiltreren, wat tot droogte én wateroverlast kan leiden. Daarnaast kan op 
warme dagen de gevoelstemperatuur door het vele steen op sommige plekken erg hoog worden. Door een gebied te 
vergroenen, zorg je ervoor dat het water juist vrij in de bodem kan infiltreren, bomen en planten water kunnen opnemen en het 
vervolgens verdampen of het grondwater ermee aanvullen. Daarnaast draagt groen nniet alleen bij aan klimaatadaptatie, het 
versterkt ook de leefbaarheid en biodiversiteit. 
Kaart 3 
Extreme hitte heeft een groot aantal gevolgen, bijvoorbeeld voor de gezondheid van mensen, voor de buitenruimte en de 
leefbaarheid in de stad. Door het doen van metingen is de gemiddelde temperatuur op wijkniveau in kaart gebracht. 
Kaart 4 
De hitte- en eenzaamheidskaart laat zien waar de risico’s op hittestress (UHI) bij eenzame ouderen het grootst zijn. De kaart is 
een combinatie van een hittekaart en een eenzaamheidskaart. Er is gekozen voor ernstig eenzame ouderen van 75-plus omdat 
deze groep het meeste risico loopt.  
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Bijlage B Ambitie Groen in de begroting 

In de programmabegroting 2022-2026 zijn de volgende prestatie indicatoren benoemd 

Cursief zijn de aanbevelingen van het Platform. Door het nieuwe collegeprogramma kunnen deze 
criteria worden bijgesteld. 

Doel: De kwaliteit van de openbare ruimte op vastgesteld niveau houden 

 Het gemiddelde rapportcijfer dat Haarlemmers over onderhoud openbare ruimte in hun wijk geven 
moet van 48% in 2022 naar 50% in 2026.   voor elke CBS-buurt. Jammer dat de gemeente niet voor 
een voldoende gaat. 

 Het uitvoeren van dagelijks onderhoud in de openbare ruimte op verharding, riolering, groen en 
andere objecten moet van 6,8 in 2022 naar 7 in 2026.    voor elke CBS-buurt 

 Percentage openbare ruimte waar dagelijks onderhoud voldoet aan de CROW-
beeldkwaliteitsniveau moet van 90% in 2022 naar 92% in 2026     op basis van openbare 
schouwrapporten. Dit is waarschijnlijk het gemiddelde. De echte gegevens bieden de schouwrapporten van 
Spaarnelanden. 

Doel: Toename van groen en ecologie in de stad 

1. Plantsoenen 

 De verharding wordt verminderd en hier wordt groen aangebracht. De oppervlakte groen moet van 
376 ha in 2022 naar 378 in 2026. Toename van 1 % groen van de jaarlijkse CBS-gegevens. De 
lijst met extra m2 groen en de locatie staat op de website. 

In 2019 was er 3 ha minder, die in 2021 er weer aan is toegevoegd. Het is niet duidelijk waar de m2 
groen zijn toegevoegd. Dit is zo’n hoeveelheid dat dit toch zichtbaar moet zijn. Wellicht zijn de gegevens 
van 2020 niet juist.  Bij de monitor CBS-gegevens van 2017 was het oppervlak openbaar groen 29,4% 
en in 2020 verminderd naar 29% en in 2021 naar 28,1%. Advies neem als doel een jaarlijkse toename 
van 1 % groen op basis van de CBS-gegevens. 

 Groenoppervlak wijk- en buurtgroen(ha) (gemeentelijke registratie). De oppervlakte moet van 166 
ha in 2022 naar 170 ha in 2026. De lijst met extra m2 groen en locatie staat op de website                

Vergroot de ambitie. Voeg toe naast 4 ha nieuw groen het groot onderhoud/renovatie van 5,5 ha   
plantsoenen na een levensduur van 30 jr. Stel budget 2,5 milj beschikbaar voor vervanging van 5,5 
ha versleten plantsoenen 
 

2. Bomen in de openbare ruimte 

 Minimaal een keer in de drie jaar worden de bomen herteld (telling in 2020). Dit kan leiden tot 
schommelingen in het aantal bomen. De waarde voor 2021 is een oude inschatting die niet 
realistisch is gebleken. in projecten worden waar mogelijk meer bomen gepland dan er voorheen 
stonden en er worden meer bomen toegevoegd in versteende wijken. het aantal bomen moet van 
62.600 in 2022 naar 63.100 in 2026 gaan. Op basis van het jaarlijks aantal getelde bomen per 
CBS buurt op de website. De lijst met de locatie en groeiplaatsinrichting staat op de website.  

 Het aantal nieuw aangeplante extra bomen in de openbare ruimte (gemeentelijke registratie) moet 
van 300 in 2022 via 200- 100 -100 -100 in 2026 gaan  

Vergroot de ambitie tot jaarlijks 1000 extra bomen met een hoger budget tot 2,5 milj per jaar met op de 
levensduur afgestemde groeiplaatsen waarvan 50% in de meest versteende buurten. 

 Verleng de gemiddelde levensduur van het bomenbestand jaarlijks met 0,5 jaar. Het is nu 29 jaar 

3. Ecologie 

 De biodiversiteit wordt gemeten aan de hand van het aantal soorten op 34 locaties in Haarlem 
(meting eens in de tweejaar; gemeentelijke registratie). Het aantal soorten moet van 79 in  2022 
naar 81 gaan in 2026. Het tweejaarlijks ecologisch onderzoek staat op de website. 

 Groenstroken worden aangewezen voor ecologisch beheer. Het oppervlak ecologisch beheerd 
groen in ha (gemeentelijke registratie moet van 275 ha in 2022 naar 315 ha in 2026 gaan. De lijst 
met extra m2 groen en locatie staat op de website. 

Ten behoeve van het onderhoudscontract met bijbehorende budgettering ontbreken de huidige 
gegevens en de ambities die moeten leiden naar een langere levensduur van de groenvoorzieningen. 
Bijvoorbeeld de gemiddelde levensduur van stedelijke plantsoenen in 2022 jaar en in 2026 en de 
gemiddelde levensduur van bomen. We adviseren u eerst de ambitie vast te stellen bij de komende 
coalitieonderhandelingen. Geef ook de prioritering aan tbv de inzet van budget. 
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Bijlage C extra aan dacht voor het groener maken van de buurt  

Versteende buurten data Haarlem in cijfers   
Met Haarlem in cijfers zijn de gegevens van dit moment vastgelegd 

 Het Burgemeesterskwartier ( te Zanenkwartier)en Generaalsbuurt (Transvaalbuurt) heeft met 
0% openbaargroen het minste groen van Haarlem  

 De Goede Hoop (Transvaalbuurt) en Rozenprieel noord en zuid hebben 1% openbaar groen 
 9 buurten hebben 2% openbaar groen 

Deze gegevens zijn te gebruiken bij de prioritering van budget om voor de buurt groenplannen te 
maken en budget om te vergroenen in te zetten 

De kaarten dienen als bijlage bij het Groenbeleidsplan beschikbaar te komen om als 0-meting te 
gelden. In volgorde van 0% naar 89%. Elk jaar kan dan worden aangegeven waar de buurt dan op de 
ranglijst staat en waarom er wat er is verbeterd.  

Voor de duidelijkheid moet er een kaart opgenomen worden, met de % groen per buurt, waar de 
grenzen van de oppervlakten van de versteende buurten liggen. 

• Indische wijk (excl. Molukkenbuurt)= 5 buurten min Molukken buurt. 
Op basis waarvan zit de Molukken buurt met 1% er niet bij? Daarin ligt Sonneborn waar nu 
bouwplannen voor zijn). 

• Zijlwegkwartier = 4 buurten 

• Amsterdamsewijk (excl. Van Zeggelenbuurt) = 4 buurten min van Zeggelenbuurt. 
Deze buurt is de laatste jaren helemaal vol gebouwd 

• Slachthuiswijk = 4 buurten 
Van wanneer zijn de gegevens? Deze buurt is en wordt de laatste/komende jaren helemaal 
vol gebouwd. 

• Transvaalwijk = 5 buurten 

• Ter Kleefkwartier (Bomenbuurt W+O, Kleverpark-Zuid) = 6 buurten min 3 buurten 

• Vogelenwijk (Nachtegaal- en Meeuwenbuurt) = 4 buurten min 2 

• Delftwijk (Rivierenbuurt) = 3 buurten min 2 

• Haarlemmerhoutkwartier (Rozenprieel, Koninginnebuurt) = 8 buurten min 6 

• Vondelkwartier (Van Aemstel, Roemer Visscher, Muiderkring) = 5 buurten min 2 

• Oude Stad (excl. Stationsbuurt) = 6 buurten min 1 

Dit zijn 36 buurten waarin de gemeente het vergroenen zou moeten starten 

 

Versteende buurten data van Natuur en Milieu geleverd 2022-03-21 

Verstening Openbare Ruimte in G30 steden opgave Natuur& Milieu) De data is gebaseerd op luchtfoto’s en de 
Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). https://www.digitaleoverheid.nl/overzicht-van-alle-onderwerpen/stelsel-van-
basisregistraties/       voor Haarlem 
Groen in de buurt minder dan 10% oppervlakte 
Groen per woning minder dan 17m2 
Waarvan 15 buurten zonder parkje van 1 ha binnen 300m  
Geprioriteerde lijst 

Generaalsbuurt Transvaalwijk 
Burgemeesterskwartier Te Zaanenkwartier 
Nachtegaalbuurt Vogelenwijk 
Meeuwenbuurt Vogelenwijk 
Leidsebuurt-west Zijlwegkwartier 
Potgieterbuurt Amsterdamsewijk 
Muiderkring Vondelkwartier 
Bomenbuurt-oost Ter Kleefkwartier 
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Binnenstad Oude Stad 
Medanbuurt Indischewijk 
Bomenbuurt-west Ter Kleefkwartier 
Rozenprieel-zuid Haarlemmerhoutkwartier 
Planetenbuurt Te Zaanenkwartier 
Oude Amsterdamsebuurt Amsterdamsewijk 
Schotervlieland Te Zaanenkwartier 
Roemer Visscherbuurt Vondelkwartier 
Vijfhoek Oude Stad 
Van Aemstelbuurt Vondelkwartier 
Cremerbuurt Amsterdamsewijk 
Leidsebuurt-oost Zijlwegkwartier 
Rozenprieel-noord Haarlemmerhoutkwartier 
Koninginnebuurt Haarlemmerhoutkwartier 
Hasselaersbuurt Zijlwegkwartier 
Kleverpark-zuid Ter Kleefkwartier     

 


