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1.0 INLEIDING. 
In het najaar van  2012 is het IVN Zuid Kennemerland (via dhr Kerkhoff) benaderd door de 
voorzitter van de Wijkraad Nieuwe Amsterdamse Buurt, dhr. J. Amand om een advies te geven 
over de mogelijkheden om deze woonbuurt een groener karakter te geven. 
Bij de bewoners en daarmee bij de wijkraad is er behoefte om de buurt mooier, levendiger en 
gezonder te maken. Daarnaast zullen er i.v.m. woningbouw en bouw v/e school enkele delen van 
de wijk geherstructureerd worden. Dit betreft de locatie tussen van Zeggelenstraat en de Anna 
Kaulbachstraat en het van Zeggelenplein. 
Deze ontwikkelingen geven bedreigingen voor het aanwezige groen, maar bieden mogelijk ook 
kansen. 
Dit advies beperkt zich tot het geven van een globale richtlijnen. Voor een gedetailleerd advies zal 
nader onderzoek gedaan moeten worden.  
 
2.0 VISIE IVN. 
Een van de peilers van het IVN-werk is het bewust maken van mensen van de schoonheid en het 
belang van de natuur. Veelal gebeurt dit door informatie te geven over de “grote natuur” en de daar 
aanwezige leefvormen. Vaak gebeurt dit in de vorm van excursies in bijzondere gebieden, zoals de 
Kennemerduinen.  
De Werkgroep Duurzame Leefomgeving van het IVN Zuid Kennemerland geeft hierop een 
aanvulling en is van mening, dat ook kleinschalige natuur in de directe woonomgeving van mensen 
belangrijk is en aandacht verdient. 
Dit sluit aan op een maatschappelijke beweging die het belang van een groene woonomgeving 
benadrukt. Meer groen en meer variatie hierin, doet een grotere biodiversiteit ontstaan en biedt 
een aangenamer leefomgeving.  
Recent wetenschappelijk onderzoek toont aan dat groene stedelijke gebieden een gezonder 
klimaat genereren (TEEB-studies, Universiteit van Wageningen, Stad Rotterdam, GGD Nederland)  
en dat de gezondheid van bewoners verbetert in een groenere leefomgeving. 
Een belangrijk uitgangspunt bij het “vergroenen” van een woonwijk is volgens het IVN, dat dit 
gedragen wordt door bewoners in dit gebied. Bewoners kennen immers de wijk, kennen de 
behoeften en het samen realiseren van een groenere woonwijk versterkt de sociale samenhang. 
 
3.0 Groene mogelijkheden in de stad / beheer. 
Stadsranden, parken, vijvers, sloten, randen van sportvelden, bomenlanen, maar ook privétuinen 
zijn elementen die een woonwijk groener kunnen maken. Ook deze kleine natuur-elementen 
bieden leefgebieden met schuilplekken voor vogels, insecten en kleine dieren.  
Straten met geveltuinen en beplante boomspiegels bieden bewoners de gelegenheid een groenere 
leefomgeving te ervaren. 
Door kleine groene gebieden in woonwijken met elkaar te verbinden, ontstaat er vergroting van 
leefgebied voor flora en fauna (meer biodiversiteit) en een grotere en positieve belevingswaarde 
door bewoners. 
De kwaliteit van stedelijk groen wordt voor een groot deel bepaald door keuzes in aanplant en door 
goed beheer. Veelal wordt op basis van beperkte budgetten door gemeenten gekozen voor 
onderhoudsarm groen, waarin  slechts beperkte bloei en vruchtvorming plaats vindt. Hierdoor is dit 
groen minder aantrekkelijk voor insecten en vogels. Het maaibeleid is er vaak niet opgericht om 
bloemrijk gras tot ontwikkeling te laten komen.  
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Verbeteren van (ecologisch) groenbeheer door de gemeente is een voorwaarde voor het ontstaan 
van werkelijk “levend” groen. 
De gemeente Haarlem heeft recent een Ecologisch Beleids Plan opgesteld, wat nu “ter visie” ligt 
voor burgers en wat veel goede uitgangspunten biedt voor gezond groenbeheer. 
       
3.1 Klimatologische verbeteringen. 
Realisatie van een groene leefomgeving kent nog een aantal positieve effecten. Meer struiken en 
bomen vangen grotere hoeveelheden (fijn-) stof uit de lucht, produceren meer zuurstof, geven een 
betere vochthuishouding en dempen geluiden. 
Daarnaast geeft begroeiing schaduw, waardoor straten en gebouwen minder sterk  opwarmen.  
Groene daken, dakterrassen en gevelgroen versterken deze effecten.   
Uit recent klimatologisch onderzoek in enkele Nederlandse steden (o.a. Rotterdam) is gebleken 
dat verstedelijkte gebieden 3 -5 graden warmer worden dan gebieden met veel groen. Groene 
gebieden temperen dus opwarming. Ook blijkt een natuurlijker omgeving stress-verminderend te 
werken. 
Een groene natuurlijke omgeving biedt dus een positieve belevingswaarde en een daadwerkelijk 
voelbaar aangenamer (leef-) klimaat. 
  
3.2 Aansluiten op maatschappelijke bewegingen. 
In veel grote steden worden stukken niet-gebruikt terreinen, welke (om economische redenen) 
voorlopig niet bebouwd worden, omgevormd tot gebieden, waar buurtbewoners gezamenlijk tuinen 
kunnen aanleggen, Dit kan in de vorm van bloementuinen, groentetuinen, maar ook natuurlijke 
speelterreinen voor kinderen,. Naast het ontstaan van groene oases, kunnen tuinen mensen 
goedkoop en zuiver voedsel opleveren en ontdekt men weer hoe voedsel geproduceerd wordt 
(educatie voor kinderen).  
In o.a. Amsterdam West zijn vele stadstuinen gerealiseerd en is gericht beleid hiervoor ontwikkelt. 
 
3.3 Betrokkenheid buurtbewoners / economische waarde.  
Door wijkbewoners te betrekken bij het vergroenen van hun leefomgeving ontstaat er 
zelfwerkzaamheid en samenwerking, waardoor men een grotere verantwoordelijkheid neemt voor 
ontwikkelingen en instandhouding van de eigen (groene) leefomgeving. 
Hierdoor krijgen woonwijken een fraaier aanzien, wordt de omgeving meer van hen zelf, ervaren 
bewoners een aangenamer leefklimaat en ontstaan er b.v. meer natuurlijke speelplekken. 
Bij een succesvolle ontwikkeling worden wijken aantrekkelijker om te wonen, waardoor ook de 
economische waarde van een wijk en de gebouwen toeneemt. 
 
4.0 ANALYSE SITUATIE NIEUWE AMSTERDAMSE BUURT (NAB). 
 
4.1 Geografische situering wijk (zie bijlage 1 / platte grond). 
De NAB wordt begrensd door:  
Noordzijde: de Amsterdamse Vaart (drukke toegangsroute naar de stad). 
Oostzijde: Prins Bernhardlaan (drukke route voor doorgaand locaal verkeer) 
Zuidzijde: Zomervaart (water met aan beide zijden een weg voor wijkverkeer) 
Westzijde: De Nachtzaamstraat (matig drukke weg voor wijkverkeer). 
 
4.2 Bebouwing in de wijk.  
In de NAB zijn voor het overgrote deel kleinere eengezinswoningen, opgezet in veelal gesloten 
bouwblokken, aanwezig. Binnen de bouwblokken bevinden zich veelal particuliere tuinen met een 
oppervlakte variërend tussen de 30 – 80 M2.  
De straatbreedte is niet groot en varieert tussen de 7 – 10 M. 
Er zijn slechts enkele kleine openbare pleinen, waarvan het van Zeggelenplein het enige is met 
een behoorlijke oppervlakte. Het Drilmaplein, het plantsoen bij de Justus van Mourikstraat en aan 
het eind van de Albertink Tijmstraat zijn beperkt van grootte (max 80 – 300 M2). 
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4.3 Aanwezig groen in de wijk. 
De bovengenoemde pleinen zijn deels beplant met bomen en laag struikgewas. Ongeveer de helft 
van het pleinoppervlakte bestaat uit verharding. 
In ongeveer ¾ van de straten zijn bomen van redelijke grootte aanwezig. De soort en de kwaliteit 
van de bomen is niet bepaald. 
Enkele binnentuinen van woonblokken hebben een redelijk oppervlakte met groen (b.v. zuidzijde 
van de flats Jac. Van Looystraat).   
Met name de zuidzijde (Zomervaart) en de oostzijde (Pr. Bernardlaan) hebben een meer open 
structuur, waar minder bebouwing aanwezig is en meer groen voorkomt. 
Deze wijkranden zijn dan ook de enige plekken van betekenis, waar er emigratie van natuur kan 
plaats vinden (vooral insecten en vogels). Voor kleine dieren vormt de Bernardlaan zonder 
bijzondere voorzieningen (als een eco-duct) een onneembare grens.    
Behalve de Zomervaart is er geen waterloop in de wijk aanwezig. 
 
4.4 Conclusie relatie bebouwing en groen in de NAB. 
De NAB heeft ongeveer 80 % een dichte bebouwing, waar slechts zeer beperkt groen van 
ecologische betekenis zich kan ontwikkelen. Clusters van particuliere tuinen bieden hier de beste 
mogelijkheden. 
De Zomervaart met haar oevers heeft potenties om als groen/blauwe ader de natuur dieper de wijk 
in te laten dringen. De gemeente Haarlem besteed in haar recente studie “Visie Zomerzone – 
Haarlem Oost” hier de nodige aandacht aan. De status van deze visie (wat gaat men echt doen !) 
is bij het IVN niet bekend. 
Tot slot biedt het gebied begrensd door het van Zeggelenplein, de Pr. Bernardlaan, de Katestraat 
en de van Zeggelenstraat door zijn grotendeels open karakter (250 x 300 m), de beste 
mogelijkheden voor ontwikkelen van een groen hart in deze wijk. 
Bedenkelijk is dat nu precies op deze locatie nieuwbouw van woningen en een school is gepland ! 
 
5.0 AANBEVELNGEN VOOR WIJKVERGROENING NAB. 
 
5.1 Kleine groene elementen. 
 
. Particuliere tuinen: Stimuleer gebruikers van  
  de eigen tuinen om zo veel mogelijk beplanting aan  
  te brengen die bloeiend en vruchtdragend zijn.  
  Beperk het oppervlakte met bestrating in  
  de tuinen. Het boekje “Tuinieren voor (wilde) dieren”      
  biedt goede informatie. 
. Geveltuinen: Inventariseer muren met een redelijk    
  groot oppervlak, welke mogelijk geschikt zijn om     
  gevelgroen op aan te brengen. Kies bes-dragende  
  en dichte soorten. Deze bieden nestgelegenheid  
  voor vogels.  
  De gemeente heeft een folder over de wijze van   
  aanleg en er is een regeling, waarbij de  
  gemeente een deel van de kosten vergoed.  
. Boomspiegels: Kleine bloeiende beplanting (b.v. Lavendel) rondom bestaande bomen, geeft een  
  fraai aanzien en vormt springplankjes voor nectar- minnende insecten (bijen en vlinders). 
. Straat-plantebakken: Deze wat grotere voorzieningen bieden de mogelijkheid om grotere struiken   
  te realiseren. Stoepen moeten voldoende breedte hebben. De bakken zijn meer vandalisme-  
  gevoelig. Raadpleeg voor de mogelijkheden de wijkbeheerder. 
. Groene daken: Platte daken kunnen belegd worden met laagblijvend groen (voornamelijk  
  sedum). Dergelijke begroeiing vormt ook weer een springplank voor insecten en vogels. Het  
  isoleert en  houdt water vast. Daken moeten hiervoor wel geschikt zijn (draagkracht). Google op  
  internet voor informatie. Informeer naar subsidie-mogelijkheden en overleg met de corporaties.   
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5.2 Grote groene elementen. 
Bij het versterken van grote groene elementen moet gedacht worden aan het aanbrengen van 
groene “spots” en verbindingen.  
Groene spots zijn plekken van enige omvang waar de natuur zich voluit kan ontwikkelen en van 
waaruit natuur zich verspreid. Hierbij moet gedacht worden aan het Reinaldapark en mogelijk de 
Zomervaart. 
Verbindingen zijn stroken groen, waarlangs de natuur 
(plant en dier) zich verspreidt. Ook kan hierbij de 
Zomervaart weer een rol spelen en is het groen bij  
en op het van Zeggelenplein belangrijk. 
De belangrijkste verbeteringen bestaan uit het  
vergroten van oppervlak en het aantal van bloeiende  
en vruchtdragende beplanting (bomen, struiken en 
kruidlaag). Deze beplanting (b.v. hazelaar, vlier en  
mint, meidoorn) trekt meer vogels en insecten aan 
(vlinders, bijen, enz.), maar zijn ook interessant voor 
bewoners (kinderen), omdat deze noot- en vrucht- 
gevend zijn.  
 
Nieuwe bomen en struiken:  
Concreet betekent dit als er in de wijk bomen  
vervangen worden of nieuwe bomen/struiken  
worden geplaatst, dat deze bloeiend en  
vruchtdragend moeten zijn. 
Situatie Zomervaart:  
Er moet een ecologische verbinding komen met  
het water in het Reinaldapark. Oevers moeten op  
enkele plaatsen glooiend worden gemaakt, zodat     
dieren in en uit kunnen treden. Op plaatsen waar  
de oevers breed genoeg zijn dienen stroken met  
lage struiken en bloemrijk gras worden aangelegd  
(schuilmogelijkheden dieren).  
 
Situatie van Zeggelenplein en omgeving: 
Dit gebied (zie begrenzing onder 4.4) heeft zoals gezegd de potentie om het groene hart van de 
NAB te worden. Daarom moet voor de dit hele gebed o.i. een totaal visie ontwikkeld worden waarin 
natuur, wijkrecreatie en spelen een goede en afgewogen plek krijgen. 
. Als eerste moet er een inventarisatie gemaakt worden  
  van bestaande en volgroeide  bomen. Deze moeten  
  behouden blijven. Een kapvergunning mag alleen  
  afgegeven worden wanneer het niet anders kan en            
  herbeplantingsplicht is verplicht.  
  Ga na welke bezwaren er eventueel mogelijk zijn o.b.v.  
  de Flora- en Faunawet (thema: Zorgplicht).  
. Kies bij herbeplanting bloeiende en vruchtdragende  
  bomen en struiken.  
. Maak in het plan enkele plekken, waar de natuur  
  (ruige bosjes) haar gang kan gaan (zonering). 
 
Organisatorische adviezen 
. Creëer een werkgroep “Groen” welke onder de paraplu van de Wijkraad werkt en waarvan de       
  leden “hart hebben voor de natuur”. Taak: Ontwikkeling en het beheer van buurtgroen. 
. Probeer zo mogelijk samen te werken met andere initiatiefgroepen, die een groene leefomgeving  
  willen bevorderen (b.v. de GGD en groepen uit aangrenzende wijken). 
. Zoek samenwerking met de gemeente op het gebied van ecologisch beheer van wijkgroen  
  (gebiedsregiseur en gebiedsbeheerder).  
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. Zoek uit welke plannen er bij woningbouw corporaties bestaan als het gaat om (groene)  
  wijkontwikkeling). 
. Leg contact met diegenen die het gebied van Zeggelenplein e.o. ontwikkelen en zorg er voor dat  
  de Wijkraad / de werkgroep Groen mee kan beslissen. 
. Zoek op belangrijk punten de publiciteit en meldt waar de Wijkraad w.b. wijkvergroening wil  
  realiseren en waar weerstand wordt ondervonden.    
 

 
Anne Nicolai / Hans Kerkhoff  
 
(IVNZK, werkgroep Duurzame Leefomgeving). 
 

 
 
 

Contactgegevens: IVNZK / Werkgroep Duurzame Leefomgeving: ivnzk.duurzaam@gmail.com 

 
Bronnen: 
Boeken: “Leven in de stad” / Martin Melchers / KNNV / ISBN 90-5011-177-7 
  “Natuur in de straat” / Ver. Ned. Cultuurlandschap / ISBN 978-90-817927-0-7 
  “Diervriendelijk Tuinieren / Adrian Thomas / IVN + Vogelbesch. + Vlinderstichting 
    / ISBN 978-90-5210-869-8. 

  “Tuinieren voor (wilde) dieren / Barbera Rijpkema / KNNV Uitgeverij. 
 

Webadressen: www.groendichterbij.nl 
   www.degroenestad.nl 
   www.tuinreservaten.nl 
 

Overige: . Visie Zomerzone, gemeente Haarlem (zie internet) 
  . Richtlijnen / vergoedingsregeling Geveltuinen, gemeente Haarlem (via  

    gebiedsbeheerder). 
  . Ecologisch Beleids Plan Haarlem (concept gereed)  
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