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Naar aanleiding van de sessie ‘Gezamenlijk toekomstbeeld Haarlemmer Kweektuin’, met de leden van de
voorbereidingscommissie is de volgende toekomstvisie opgesteld. Letterlijk aan de hand van de letters uit
bovenstaande titel worden de belangrijkste kenmerken voor het duurzame stadspark beschreven. Hier
streven we naar en wordt over minimaal vijf jaar zichtbaar en tastbaar. We kijken rond in de Haarlemmer
Kweektuin anno 2020…

Geschreven en vormgegeven door:
Nicole de Waal - De Waalster communicatie en advies

Gastvrijheid staat hier garant. Het stadspark is voor iedereen toegankelijk. De poort staat open.
De ruime horecagelegenheden nemen een bijzondere plek in. De energie stroomt door de keukens, via de
werknemers naar de gasten. Mensen krijgen er een kans om werkervaring op te doen of een evenement te
organiseren. Er wordt een diervriendelijk menu geserveerd van biologische en zeer lokale ingrediënten.
Die halen ze namelijk bij de buren van de Nieuwe Akker. In een lunchcafé spelen kinderen samen. Hun ouders zijn met elkaar in gesprek geraakt. Scholieren bespreken hun werkstuk over duurzame energie terwijl ze
aan een fruitige smoothie nippen. Collega’s lunchen samen of houden een werkbespreking. Een zzp-er eet
een stuk walnotentaart boven zijn laptop. In de avonduren kun je er terecht voor een zakendiner of gezellig
uit eten met vrienden of familie.

Van oudsher heeft de Haarlemmer Kweektuin een educatief karakter en dat blijft zo. Bezoekers, buurtbewoners, scholieren krijgen les over de aanwezige flora en fauna. Je kunt deelnemen aan workshops over
‘koken uit eigen teelt’ of een demonstratie in de voorbeeldtuin bekijken. Kinderen worden meegenomen
naar de oorsprong van het eten op hun bord. Maar je kunt je ook laten informeren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzame energieopwekking, warmtekrachtkoppeling en
watercirculatiesystemen. Of vraag naar de beste energiebesparende maatregelen voor je woning of
bedrijfspand. Adviseurs en diverse informatiepunten staan tot ieders beschikking. Door alle uitwisseling van
kennis en expertise groeit de Haarlemmer Kweektuin ook door en blijft zij zich ontwikkelen.

Het gebied kenmerkt zich door samenwerking. De vele enthousiaste vrijwilligers onderhouden de moestuinen van de Nieuwe Akker, houden het terrein schoon of organiseren workshops en markten. Er ontstaan kruisverbanden tussen organisaties en bedrijven, ondernemers en buurtbewoners. Wie onderneemt
in de Haarlemmer Kweektuin staat open voor jong en oud, voor alle culturen, verschillende ideeën en
verrassende concepten. Maar ook voor elkaar. Een gezamenlijke inspanning om de eigen bedrijfsruimte te
verduurzamen. Gezamenlijk investeren in zonnepanelen of isolatie? Of een gezamenlijke vergaderruimte.
Van initiële samenwerking tot coöperatie. De bedrijvigheid in het gebied werkt als een motor voor nieuwe
en uitdagende initiatieven.

De Haarlemmer Kweektuin neemt als duurzaam stadspark een voorbeeldfunctie in op het gebied van
duurzaam wonen, werken en recreëren. Het biedt inspiratie en creëert bewustwording bij de bezoekers,
ondernemers en buurtbewoners. Duurzaam consumeren en produceren. Aan den lijve ondervinden ze hoe
zelfs kleinschalige, gezamenlijke of individuele initiatieven kunnen bijdragen aan een gezonde en groene
leefomgeving. Door informatie en advies in te winnen in het stadspark. Maar ook de diverse technieken in
werking te zien en een ecologische voorbeeldtuin van dichtbij te bekijken. Niet alleen de aanwezigheid van
water en groen maar ook de aanwezige bedrijvigheid inspireert. Struinen op een biologische markt, het uitwisselen van recepten, ontmoetingen, gesprekken op het terras, repareren, ruilen of lenen. Je komt met een
vraag, je gaat weg vol ideeën.

Het duurzame gebied leent zich bij uitstek als kweektuin voor duurzame energieopwekking en experimenten.
Bijvoorbeeld door biovergisting van tuin- en keukenafval, door warmtekrachtkoppeling, windenergie en
zonnepanelen op het dak van de kassen. In de kweektuin kun je het allemaal bekijken en uitproberen.
De laatste innovaties, nieuwste technieken en verrassende ontwikkelingen.

Er is voor elk wat wils in het ‘multi’stadspark. Geschikt voor alle leeftijden, in Haarlem woonachtig of
daarbuiten, verschillende culturen en diverse achtergronden. Je kunt er werken, leren, wandelen of spelen.
Niet alleen de allerkleinsten maar ook de oudere kinderen hebben het naar hun zin. Ze leren hier alles over
de natuur en duurzaamheid. Of ze zijn bezig in de vierseizoenen waterspeeltuin, klimbomen, met speurtochten en het bouwen van vlotten en hutten. De beschikbare ruimtes zijn multifunctioneel en kunnen
voor diverse doeleinden gebruikt worden. Geen leegstand in de weekenden! Lezingen, cursussen, buurtbijeenkomsten, filmavonden, repaircafés, kinderpartijtjes of kookworkshops. Het kan allemaal. Levendigheid wordt afgewisseld met rust. Voor degenen die de stilte opzoeken. De rustige, groene plekken worden
gekoesterd en zullen nooit verdwijnen.

Tegelijkertijd zoeken ondernemers elkaar op voor advies, het delen van kennis of een geurende kop koffie.
Hier ontstaan nieuwe initiatieven. De bron van innovatie. De stichting is het startpunt en zoekt de samenwerking op met buurtbewoners, vrijwilligers, bedrijven, sponsoren en donateurs. Allemaal vrienden die het
goede voor hebben met het gebied, de natuur koesteren en duurzame initiatieven willen starten. Kortom,
een uitnodiging voor iedereen die van het gebied het ‘kloppende, groene hart van Haarlem’ wil maken.

In het stadspark beleef je in elk seizoenen weer wat anders. Samen het groen beleven. Elkaar ontmoeten in
de moestuin, de vlindertuin, het beestjespark, de zonneweide of in de waterspeeltuin. Maar je komt er ook
voor een individuele ontmoeting met de natuur. Naast alle levendigheid vind je er ook de rust waarin de
natuur kan groeien en bloeien en gewoon zichzelf kan zijn. In alle rust op een bankje in de zon aan het werk.
Of aan de wandel langs de bomenzoom. Wie de natuur met respect behandelt, krijgt er zoveel meer voor
terug.

In het gebied bevinden zich circulaire stromingen van afval, materialen, energie en water. Via technieken in
recycling en hergebruik vormen zich diverse kringlopen. Zon en wind worden energie. Groenten uit de moestuin belanden op het menu van de aanwezige horeca. Tuin- en keukenafval wordt compost en daarna biogas
voor de verwarming in kassen of keukens. Regenwater wordt opgevangen in een natuurlijke waterberging.
Dit kan daarna als spoelwater door de toiletten stromen of als sproeiwater over de moestuinen.
De kweektuin biedt ruimte voor het recyclen van materialen tot nieuwe producten en moedigt het gebruik
van gerecycled materiaal in interieur, inventaris en assortiment aan. En zo is het kringetje weer rond.

