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Eerste reactie van Berny Martini, wethouder van economische zaken, toerisme en
recreatie, natuur en landschap op het rapport “Zicht op Natuur” van
17 november 2005.
-

Ik ben blij verrast dat de KNNV Vereniging voor Veldbiologie, de Vogelwerkgroep
Zuid-Kennemerland én de Werkgroep Westelijk Tuinbouwgebied elkaar gevonden
hebben in hun gezamenlijke inzet voor dit prachtige deel van Haarlem.

-

Toen ik het rapport opensloeg, viel mij op hoeveel mensen aan het rapport hebben
gewerkt; maar liefst vijf auteurs en vele deskundigen hebben er aan gewerkt. Al snel
werd mij duidelijk dat dit rapport veel nuttige en interessante informatie geeft over alle
vormen van natuur die nu in het Westelijk Tuinbouwgebied zijn te vinden.

-

-

-

-

Uitputtend onderzoek
Er is uitputtend onderzoek gedaan naar de soortenrijkdom in de lucht, op het land en in
het water. Zo hebt u onder meer bekeken welke vogels er voorkomen, hoe het staat
met de dagvlinders in het gebied én hoe het staat met het waterleven.
Uit uw onderzoeksrapport blijkt onomstotelijk hoe verrassend groot de natuurwaarde
van het tuinbouwgebeid is. Dankzij de aanpak van de werkgroep is nu de
soortenrijkdom van de landschappelijke eenheid “Westelijk Tuinbouwgebied”
afzonderlijk geïnventariseerd en beschreven en is daarom een waardevolle aanvulling
op bestaand onderzoek van aangrenzende terreintypen zoals de bossen van Elswout en
de tuinen van het de huizen van het Ramplaankwartier.
Zoals u weet, werkt de gemeente sinds enkele jaren aan de uitvoering van belangrijke
onderdelen van het landschapsbeheersplan. Een belangrijke stap werd onlangs gezet
bij het opstellen van een nieuw bestemmingsplan, dat op onderdelen verdere
natuurontwikkeling mogelijk moet maken. Dat is ook echt nodig, want ook uit uw
onderzoek blijkt dat het gebied nu al heel waardevol is, maar vooral erg veel potentie
heeft om een nog grotere natuurwaarde te krijgen. Duidelijk wordt echter meer en
meer dat daartoe intensief moet worden samengewerkt met diverse partijen voordat
daadwerkelijke natuurontwikkeling kan beginnen. Dat is een langlopend proces.
Positief is dat er morgenmiddag een nieuwe stap gezet wordt; dan wordt in Baarn in
kasteel Groeneveld een plan gepresenteerd om verdere natuurontwikkeling van de
Kennemerzoom mogelijk te maken.
Drie ontwikkelingsgebieden
Op basis van het nieuwe gemeentelijke bestemmingsplan voor het Westelijk
Tuinbouwgebied dat nu wordt ontwikkeld, is onder meer duidelijk dat er ook in de
toekomst meerdere functies en meerdere beheerders in het Westelijke Tuinbouw
Gebied zullen zijn. Duidelijk is ook dat er in elk geval drie mogelijkheden om meer
ruimte voor natuur te maken.

Optie 1.
Optie 2.

Het gebied ten zuiden van de Marcelisvaart kan geheel of gedeeltelijk tot
natuur worden omgevormd. De Dienst Landelijk Gebied onderzoekt op dit
moment welke financiële mogelijkheden er zijn.
Een strook aan de noordzijde van de Brouwersvaart kan tot natuurpark worden
heringericht. Dat wordt wel een kwestie van een lange adem. Ik hoop dat het
gaat lukken, maar weet nog niet of de Haarlemse gemeenteraad hiertoe
financiële mogelijkheden ziet.
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Optie 3.

De natte natuur in de vaarten en sloten kan op korte termijn verder worden
verrijkt door verbeteringen in de waterkwaliteit. Daar wordt nu al druk aan
gewerkt.
Door het andere beheer van de Kennemerduinen komt er al sinds enkele jaren
meer schoon water uit de duinen, wat nu al te zien is door, zoals we onder meer
in “Zicht op Natuur” lezen, de terugkeer van de waterviolier in de
Brouwerskolk en de Marcelisvaart. Dat is verheugend Ook worden de
doorgaande watergangen in het gebied de komende tijd uitgebaggerd. Ik hoop
dat dit zal blijken uit de verandering in soorten waterdieren en libellen. Verder
kan na de uitvoering van het Integraal Waterplan verdere verbetering optreden
zoals
a.
b.
c.
d.

Minder invloed van boezemwater in het gebied
Duidelijke keuze voor meer natuurvriendelijk slootbeheer (extensiever
schonen)
Meer ruimte voor het schone duin- en hemelwater
Het stimuleren van de aanleg van natuurvriendelijke oevers.

-

Al lezend, bedacht ik me telkens weer hoe handig uw onderzoek is voor de
toekomstige, gedeeltelijke herinrichting van het Westelijk Tuinbouwgebied. Het biedt
ook de mogelijkheid tot een 0-meting en kan laten zien of de natuurontwikkeling op de
goede weg is.

-

Bij de toekomstige natuurontwikkeling ten zuiden van de Marcelisvaart is ook ruim
gelegenheid voor poelen. In samenwerking met DLG worden de mogelijkheden
onderzocht. Een mogelijkheid op korte termijn is om in overleg met Staatsbosbeheer
een amfibiën- en libellenpoel aan te leggen in het weiland direct ten zuiden van de
tennisbaan.

-

Van een van onze gemeentelijke deskundigen begrijp ik dat het wel jammer is dat er
niet meer verspreidingskaartjes in het rapport staan, bijvoorbeeld over planten als de
waterviolier die de wijzen op de aanwezigheid van kwelwater. Ook voor het monitoren
van de verbetering van de vlinderstand in de toekomst is een kartering wenselijk, waar
nu de vlinderrijke percelen precies liggen.

-

“Zicht op Natuur” wijst terecht ook op de landschappelijke kwaliteiten van het gebied.
Want niet iedereen is geïnteresseerd in welke soorten planten of libellen in een gebied
voorkomen. Het in stand houden van markante uitzichten én mooi begroeide
slootkanten is ook voor vele anderen van belang. Daarom ben ik blij dat ook de
Haarlemse natuurverenigingen aandringen op het vergroten van de mogelijkheden om
al dit schoons te beleven.

-

Duidelijke beheersadviezen
Interessant is verder dat “Zicht op Natuur” een aantal duidelijke beheersadviezen
geeft. Zo wordt onder meer voorgesteld om de slootranden langs de Vlaamseweg en
de Westelijke Randweg voortaan nog maar ééns per jaar en wel na 15 augustus te
maaien.’ Ik kan u daar het volgende over zeggen: We gaan snel kijken of het huidige
maaibeheer van een aantal wegbermen in Haarlem kan worden aangepast. Daarbij
nemen we zeker ook de Vlaamseweg en de Leendert Meeszlaan worden daar in mee.
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-

Het zal nog veel inspanningen vergen om de combinatie van meer recreatie en meer
natuur te realiseren. Daarom ben ik blij met deze bijdrage aan onze kennis van het
gebied. Het is ook een teken van de publieke draagkracht voor deze groene ruimte in
onze gemeente.
Berny Martini

