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Deze keer was het thema van de avond “De waarde van groen”.
Ondanks het feit dat het voorjaarsvakantie was, waren er zo’n 30 aanwezigen.
Na een welkomstwoord werd eerst over de voortgang van het thema “Bussen” gesproken. Op 17
maart zal door twee vertegenwoordigers van de Vereniging Dorpsraad Badhoevedorp
ingesproken worden bij de Regioraad. De reacties van de afgelopen periode worden hierin
meegenomen. Op 21 maart sluit het termijn om inspraak te hebben over dit onderwerp.
Daarna kreeg Rolf van Arendonk van de Millieufederatie Noord-Holland het woord. De
Milieufederatie heeft van provincie Noord-Holland de opdracht gekregen om te onderzoeken welke
maatregelen er mogelijk zijn om de hinder van het geluid van vliegtuigen gereduceerd kan
worden. Binnen een half jaar zullen de ideeën worden opgehaald bij bewoners en
bewonersgroepen rondom Schiphol. Ook fijnstof wordt bij dit onderzoek meegenomen. De VDB
zal hieraan deelnemen, in samenwerking met Ciska Spikker, clustervertegenwoordiger in de
Omgevingsraad Schiphol voor de Zwanenburgbaan Buitengebied. Ciska Spikker is al jaren actief
voor de VDB; onder meer is ze bestuurslid geweest.
Marcel Leek, werkzaam geweest in Haarlemmermeer Noord bij groenbeheer maar inmiddels
gemeentelijke gebiedsbeheerder in een ander gebied, gaf daarna uitleg over het thema van de
avond: de waarde van groen.
Enkele voorbeelden:
Zo blijkt dat er minder inbraak wordt gepleegd in straten met meer groen. Voor wat de
verkeersveiligheid betreft zijn goed geplaatste bomen snelheid remmend; dit werkt beter dan
drempels.
Wijken met veel groen hebben een grotere sociale cohesie, er is meer sociaal vertrouwen dan in
niet groene wijken.
De economische waarde: 3% meer waarde van huizen met bomen, het onderhoud vanuit de
woningbouwverenigingen is onderhoud op hoog niveau en het geeft ook energiebesparingen, per
huishouding € 350,-- per jaar.
De ecologische waarde van bomen is meer vogels, genoeg ruimte voor vleermuizen (vangen van
muggen). De temperatuur nivellering: de PWN wil bovenop de waterleidingen bomen laten
plaatsen voor betere afkoeling. Ook is er steeds meer onderzoek waaruit blijkt dat een groene
omgeving op allerlei manieren gezond is.
Voor Badhoevedorp is een Groenstructuur plan gemaakt. Dat is uniek in de Haarlemmermeer.
Van dit plan werd een samenvatting gegeven.
Eind maart wordt een overleg met gemeente gepland waarbij alle groenaspecten van beheer en
omlegging A9 besproken worden.
Hierna werd de bijeenkomst afgesloten en werd net als in de pauze nog nagepraat.

