
 

 
Jaarverslag 2018 Stichting Haarlemmer Kweektuin 

 

 
 
 
 
 

Jaarverslag 2018 stichting Haarlemmer Kweektuin 
  



Jaarverslag 2018 Stichting Haarlemmer Kweektuin   
2 

 
 

Haarlem, 6 april 2020 

 

Inleiding 

 

Met grootse projecten en activiteiten was het jaar 2018 voor de stichting Haarlemmer Kweektuin 

weer een dynamisch en boeiend jaar. Het was ook een jaar waarin wij als Stichting met alle 

vrijwilligers er voor hebben gezorgd dat het stadspark zich nog meer is gaan focussen op 

duurzaamheid, educatie en ontwikkeling. Maar dat is het niet alleen. Want mede door het 

organiseren van verschillende evenementen hebben wij dit stukje groen in stedelijk dicht 

bebouwd gebied verder op de kaart weten te zetten. Wederom hebben wij ontzettend veel oude 

én nieuwe bezoekers van de Kweektuin de ogen geopend met betrekking tot wat er op het park 

is te doen, en vooral waar wij met elkaar voor staan. Dit heeft geresulteerd in meer 

betrokkenheid van omwonenden, stadgenoten en mensen uit de directe omgeving. Hiermee 

wordt weer bevestigd dat de Haarlemmer Kweektuin een sterke sociale rol heeft in de buurt en 

in de stad. 

 

Wij zijn trots op de Kweektuin. Niet alleen wij als bestuur, maar zeker ook al onze vrijwilligers. 

Trots dat de stichting in haar geheel draait op de vrijwillige inzet van zoveel mensen. Zo 

verwelkomen wij jaarlijks, en dus ook in 2018, weer nieuwe gezichten, bieden wij bestaande 

vrijwilligers en betrokkenen een podium om op het gebied van m.n. duurzaamheid hun wensen 

en behoeften te verwezenlijken en niet op de laatste plaats zorgt de onverwoestbare inzet van 

vrijwilligers tijdens de wekelijkse werkochtenden, maar ook tijdens terreinwerkdagen dat de 

Haarlemmer Kweektuin wordt onderhouden en toekomstbestendig wordt gemaakt. 

 

Het opstellen van een vernieuwde visie en het optuigen van een crowdfundingcampagne ten 

behoeve van de nieuw aan te leggen natuurspeelplek Paddenpoel waren voor de stichting in 

2018 kenmerkend. Maar ook is in 2018 - in samenwerking met de gemeente en met de op het 

terrein gevestigde ondernemingen - voor de Haarlemmer Kweektuin een vernieuwde visie 

opgesteld. 
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Dit is de tekst van de visie: 

 
In de Haarlemmer Kweektuin beheren en ontwikkelen de stichting, vrijwilligers, 
ondernemers en de gemeente samen een duurzaam stadspark, waarbij circulariteit een 
grote rol speelt. Wij kweken het nemen van verantwoordelijkheid en het zorgdragen voor 
eigen leven en de wereld om ons heen. Dit begint bij onszelf. 
 
In dit stadspark gaan wij zorgvuldig en bewust om met de omgeving, het milieu, 
soortenrijkdom, grondstoffen, voeding en energie. Educatie staat bij veel activiteiten op 
en om het park centraal. Als innoverende en lerende organisatie zoeken wij nauwe 
samenwerking met (lokale) partners en bieden wij bezoekers een plek om te recreëren 
en kennis te maken met duurzame initiatieven en mogelijkheden. 
 
Voor mensen die actief willen zijn op het gebied van duurzaamheid is het een plek om 
elkaar te ontmoeten en elkaar te versterken. Daarmee is het park hét centrum van 
duurzaamheid voor Haarlem en omgeving. 
 
 

Met crowdfunding en dankzij subsidies en donaties is binnen afzienbare tijd een geldbedrag van 

bijna 40.000 euro opgehaald. Geld dat volledig is gebruikt voor de ontwikkeling en de aanleg 

van de natuurspeelplek. In het jaarverslag is hier verder over te lezen. 

 

Kortom, 2018 was weer een fantastisch jaar voor de stichting. Een jaar vol belevenissen, maar 

soms ook hindernissen die met elkaar genomen moesten worden. Het bestuur is wederom 

dankbaar voor de professionele en enthousiaste inzet van de vrijwilligers en heeft in 2018 

bovenstaande ontwikkelingen met volle overtuiging ondersteund.  

 

Alles om de Haarlemmer Kweektuin nóg mooier te maken. 

 

Bestuur stichting Haarlemmer Kweektuin 
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Bestuur Stichting Haarlemmer Kweektuin 
 

Begin 2018 bestaat het bestuur van de stichting uit Adriaan van Boheemen (voorzitter), Bruno 

Braakhuis (penningmeester), Karin Schot (secretaris) en Gert-Jan Ankoné (bestuurslid).  

Per 1 mei verlaat Karin het bestuur om zich geheel te kunnen richten op werkgroep terrein. 

Vanaf het najaar wordt het bestuur versterkt door Dennis Jongejan, hij neemt het 

penningmeesterschap over van Bruno Braakhuis. 

Vanaf half januari tot oktober heeft de stichting administratieve en organisatorische 

ondersteuning kunnen krijgen vanuit de gemeente om de samenwerking van de verschillende 

partijen op de kweektuin op elkaar af te stemmen. Middels een reïntegratietraject binnen de 

gemeente heeft Ingrid van Tienhoven dit werk als verbinder en aanjager kunnen combineren 

met werkzaamheden voor NME. Door haar inzet voor de Kweektuin zijn de voor 2018 geplande 

werkzaamheden door overleg beter verlopen en is er verder gewerkt aan het verbeteren van de 

organisatie. Zo zijn er o.a. twee Kweekgesprekken onder leiding van Maarten Claassen 

geweest. Alle ondernemers, coördinatoren van de werkgroepen, het bestuur en de gemeente 

hebben met elkaar gesproken over hun wensen, ideeën en rol op de Kweektuin. Allereerst is er 

een gezamenlijke visie voor de Haarlemmer Kweektuin opgesteld, deze is te lezen in de bijlage. 
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Werkgroep evenementen 
 

 
Een greep uit de activiteiten en evenementen van 2018 

6 januari  Terreinwerkdag 

9 februari   Terreinwerkdag 

3 maart  Biomarkt 

3-4 maart  Heel Haarlem Bakt - crowdfunding natuurspeelplek 

9 maart   NLdoet 

30 maart  Filmavond met diner - crowdfunding natuurspeelplek 

31 maart  Paaseieren schilderen en zoeken – crowdfunding natuurspeelplek 

11 maart  Gluren bij de Buren in de Palmenkas en in het Kweekcafé 

7 april   Biomarkt 

21april   Terreinwerkdag 

5 mei   Biomarkt 

1 juni   Feestelijke start bouw natuurspeelplek met donateurs en vrijwilligers 

2 juni   Biomarkt 

9 juni   Terreinwerkdag 

16, 23, 30 juni  Terreinwerkochtenden 

1 juli   Feestelijke opening Paddenpoel en Rondje Kweektuin 

7 juli    Biomarkt 

4 augustus  Biomarkt 

5, 8, 15 en 19 aug Rondleiding “Rondje Kweektuin” 

25 augustus  Terreinwerkdag maaien 

1 september  Biomarkt 

8 september  Open Monumentendag – Rondleidingen  

22 september  Burendag buren Kleverlaan 

29 september  Terreinwerkdag 

6 oktober  Biomarkt en Mugfest 

14 oktober  Herfstevenemment NME met kraam HK 
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3 november   Biomarkt 

3-4 november  Kunstlijn 

3 november  Natuurwerkdag van de Landschappen 

1 december  Biomarkt 

16 december   Eerste editie Winterfair 

 

Start werkgroep 

De werkgroep Evenementen is in het voorjaar van 2018 van start gegaan. Door de toename 

van het aantal (educatieve) activiteiten op het terrein werd de roep groter om dit met meer 

structuur en meer professionaliteit aan te pakken. Een van de doelstellingen van deze 

werkgroep is het organiseren en faciliteren van evenementen die passen binnen de 

duurzaamheidsvisie en doelstellingen van de Stichting Haarlemmer Kweektuin.  

  

Crowdfunding natuurspeelplek Paddenpoel 

De werkgroep evenementen heeft zich in 2018 met name bezig gehouden met het neerzetten 

van activiteiten ten behoeve van de crowdfunding voor de te realiseren natuurspeelplek 

‘Paddenpoel’. Om het crowdfundingproject financieel te ondersteunen is op 3 en 4 maart 2018 

Heel Haarlem Bakt georganiseerd. Door omwonenden en andere geïnteresseerden van de 

Kweektuin zijn taarten gebakken. Deze taarten zijn ten behoeve van de natuurspeelplek 

verkocht aan bezoekers van het terrein. Maar zijn nog meer evenementen gehouden om extra 

geld op te halen voor de aanleg van de natuurspeelplek. Zo is er in samenwerking met het 

Kweekcafé in de hoge kas een filmavond georganiseerd waar de natuurdocumentaire 

Amsterdam Wildlife werd vertoond. Met ruim 40 bezoekers was de kaartverkoop en de avond 

zelf een groot succes. 

Om de crowdfundingactie meer onder de aandacht te brengen heeft de werkgroep 

evenementen een promotiefilm gemaakt welke is verspreid op de eigen website en via sociale 

media. Klik op deze link om de promotiefilm te bekijken.  

  

Overige evenementen 

Zoals elk jaar was de Stichting Haarlemmer Kweektuin ook  in 2018 een actieve deelnemer aan 

de voorjaarsmarkt en de herfstmarkt (georganiseerd door NME). In voorbereiding op deze 

markten is de werkgroep evenementen in 2018 voor het eerst intensief bezig geweest met o.a. 

de uitstraling, inrichting en invulling van de stand. 

Op 8 september 2018 heeft de Stichting meegedaan aan Open Monumentendag. Een aantal 

mensen vanuit het bestuur, NME, de werkgroep terrein, en andere werkgroepen verzorgden op 

deze dag een rondleiding over het park.  

https://www.facebook.com/haarlemmerkweektuin/videos/1365627963541194/?v=1365627963541194&external_log_id=5ecedd21d9e528dd476b0d6facf2ba70&q=haarlemmer%20kweektuin
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Gluren bij de Buren is inmiddels ook een jaarlijks terugkerend evenement dat in 2018 door de 

werkgroep is opgepakt en is uitgewerkt. In de Palmenkas op de Kweektuin werd het publiek op 

11 maart getrakteerd op een muzikaal optreden van MacHielo. 

De stichting heeft in 2018 ook meegedaan aan de duurzaamheidsmarkt van de gemeente 

Haarlem, Mugfest. Op 6 oktober hebben wij bezoekers en bewoners van de stad tijdens deze 

markt op de Grote Markt geïnformeerd over de Haarlemmer Kweektuin. Ten tijde van deze 

markt is tevens geworven voor nieuwe vrijwilligers. De werkgroep evenementen is 

ondersteunend geweest aan deze markt.  

Het jaar is afgesloten met de eerste editie van de Winterfair. Er waren o.a. oer-Hollandse 

spellen en een lichtjestocht door het park. Door het succes van deze markt zal dit zeker andere 

jaren een vervolg krijgen.  
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Werkgroep Gebouwen & Installaties (G&I) 

De doelstelling van de werkgroep gebouwen en installatie is: 

  

Het op technisch vlak verduurzamen van het terrein en gebouwen. Het ontwikkelen en 

coördineren van verbeteringen op het terrein en er hier - waar mogelijk - een educatief karakter 

aan geven.   

 

Werkgroepleden die actief waren in 2018 

• Jan Tjemme van Wieringen (interim-coördinator tot juli 2018)  

• Charu Ehrenreich  

• Michel van Borkum  

• Jos Blom  

• Johan in 't Veld (gestart als coördinator in juli 2018) 

• Frans de Ruyte (gestopt in 2018)  

• Peter Tromp (gestopt in 2018) 

 

In het jaar 2018 zijn diverse plannen bedacht en vormgegeven. 

Plannen die zijn gemaakt zijn o.a.:  

 

• Het verduurzamen van de beheerderswoning 

• Een mogelijke invulling voor de lage kassen 

• De mogelijkheid voor het aanbrengen van zonnepanelen i.s.m. Kweekzon 

• De eerste opzet voor een warmtenet met biomeiler  

• Het doen van onderzoek t.b.v. het definitieve lichtplan voor het gehele terrein en het 

ontwerpen ervan  

• Het maken van een voorstel voor tijdelijke verlichting voor de entree (lichtplan ‘light’) 

 

Resultaten 2018 

Het lichtplan ‘light’ is ook daadwerkelijk gerealiseerd in 2018, dankzij de inzet van met name 

Michel van Borkum. Maar ook Jos Blom en Jan Tjemme van Wieringen hebben de koude 

getrotseerd om dit te realiseren. Een prachtig resultaat waarop de werkgroep ook veel 

enthousiaste reacties heeft ontvangen.   
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Werkgroep Communicatie 

 

Bezetting werkgroep in 2018 

- Dankzij de komst van Jeannet v.d. Knaap in 2018 is de werkgroep op sterkte gekomen 

met 4 leden. Behalve Jeannet zijn dat Jacqueline Goossens, Bo Kobes en Ella v.d. 

Bergh (coördinator). Jeannet heeft in korte tijd veel online-communicatie op zich 

genomen: updaten website, bijhouden Facebookpagina en wekelijks plaatsen van 

Instagram-posts. 

- De dames die in 2017 of eerder gestart waren blijven nog steeds hun bijdragen leveren 

aan o.a. nieuwsbrief, evenementen, en aan diverse projecten zoals de bewegwijzering. 

- De werkgroep komt ongeveer 1x per maand bijeen bij één van de werkgroepleden thuis. 

Van dit overleg wordt een verslag gemaakt dat op Pleio wordt geplaatst. 

Organisatie stichting en interne communicatie 

- Op 18 januari 2018 heeft de WG communicatie een bijeenkomst georganiseerd waarbij 

ondernemers en vrijwilligers instructie kregen van de website-bouwer. Dit was de 

tweede keer dat zo’n bijeenkomst werd gehouden; de eerste keer was in december 

2017. De website-bouwer, Welmoed Davidson, gaf uitleg over de manier waarop zij hun 

eigen pagina binnen de website van de HK kunnen bijhouden, en hoe ze items voor de 

agenda kunnen plaatsen. Er waren 8 mensen aanwezig. Sinds deze instructie zijn 

diverse vrijwilligers uit verschillende werkgroepen (evenementen, vrijwilligers, 

communicatie, terrein) actief met het actueel houden van de website 

www.haarlemmerkweektuin.nl 

- Enkele malen is er vanuit de werkgroep communicatie een mail verstuurd over de 

nieuwe ontwikkelingen in het park aan de diverse ondernemers. 

- Samen met Kweekcafé, Kweekdesign en NME heeft de coördinator van de  

communicatiewerkgroep inspiratie opgedaan op 17 maart 2018 in Amsterdam. Er zijn 

bezoeken gebracht aan twee duurzame initiatieven: De Ceuvel en aan Tuin van Bret. 

- De werkgroep was aanwezig bij de beide Kweekgesprekken, de eerste in februari 2018 

en de tweede op 20-4-2018 met ondernemers, NME en vrijwilligers van de HK. Tijdens 

het tweede Kweekgesprek hebben de ontwerpers van de bewegwijzering 

(ontwerpbureau brrbrr) hun moodboard laten zien. Hierop kwamen enthousiaste 

reacties. Het leek erop dat dit tweede gesprek een verbetering inluidde van de 

onderlinge contacten tussen bestuur en ondernemers. 

- Later in dat jaar bleek helaas. dat de onderlinge communicatie tussen de ondernemers 

en de stichting een onderwerp blijft dat veel aandacht vraagt. 

file:///C:/Users/EBE/AppData/Roaming/Microsoft/Word/www.haarlemmerkweektuin.nl
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Externe communicatie 

- De werkgroep is het hele jaar door bezig met het bijhouden van de website, 

Facebookpagina en Instagram. De doelgroep van deze online kanalen zijn alle 

geïnteresseerden in de Kweektuin. Duidelijk te zien is dat het bereik van al deze social-

media-posts groeiende is: steeds meer Facebook-vrienden en steeds meer instagram-

volgers zijn aan de Kweektuin verbonden en krijgen wekelijks updates. 

- In 2018 zijn 11 nieuwsbrieven verspreid. Er zijn in 2018 weer meer dan 100 nieuwe 

abonnees op de nieuwsbrief bij gekomen. 

 

Bewegwijzering 

- In februari maakte de werkgroep een begin met het project bewegwijzering. Eerst is er 

een uitvraag gedaan voor een offerte aan twee ontwerpbureaus. Ontwerpbureau brrbrr 

uit Haarlem is na overleg uitgekozen.  

- In april 2018 is de opdracht aan brrbrr verleend. In mei heeft brrbrr de presentatie van de 

eerste ideeën gegeven. 

- Er is een klankbordgroep gevormd van ondernemers, waarin de ondernemers werden 

vertegenwoordigd door Maaike van Beusekom (Kweekcafé), Laura Baars 

(Kweekdesign) en Joline Klinkenberg (Schaar zoekt haar). Er was geregeld overleg met 

deze klankbordgroep. Moeilijkheid was wel dat de klankbordgroep niet altijd haar 

volledige achterban vertegenwoordigde. Overeenstemming met de klankbordgroep 

bleek niet altijd overeenstemming met de rest van de ondernemers in te houden. 

- In de loop van het jaar 2018 nam het ontwerp zijn definitieve vorm aan.  

Paddenpoel 

- De crowdfunding-campagne voor de natuurspeelplek en de daaropvolgende aanleg en 

de opening waren het onbetwiste hoogtepunt van het jaar. Hieromheen heeft de 

werkgroep Communicatie veel aan communicatie gedaan (middels contact met locale 

kranten, radio, online communicatie, posters, nieuwsbrieven enz). De crowdfunding-

campagne bestond onder meer uit diverse evenementen, zoals een filmavond, een 

taartenbak-actie en een tweedehands boekenverkoop (zie voor meer informatie de 

werkgroep evenementen) 

- De opening was een groot feest, waar ongeveer 700 mensen op af gekomen zijn. 

Voorzitter Adriaan van Boheemen heeft bij de opening een uitgebreide toespraak 

gehouden, geschreven door de werkgroep. Er was muziek en de kinderen gingen met 
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hun ouders in optocht achter de muziek aan naar de natuurspeelplek, om deze te 

openen. De werkgroep communicatie was ondersteunend aan de organisatie van dit 

evenement. 

- Er werden gratis ijsjes uitgedeeld van IJsbaart, tegen inlevering van bonnen, die bij de 

ingang waren uitgedeeld. Er was gratis limonade voor de kinderen. 

Overige evenementen waar de WG Communicatie aan heeft meegewerkt 

- Inloopbijeenkomst voor omwonenden: 7 april 2018  

Op 7 april was er een informatieve rondleiding door de Kweektuin voor omwonenden, 

met na afloop een drankje in het Kweekcafé. Hier kwamen ca. 10 geïnteresseerden op 

af. 

- Open monumentendag 8 september 2018: 

Rondleidingen gegeven aan geïnteresseerden 

- Diverse terreinwerkdagen door het jaar heen 

- Duurzaamheidsmarkt op de Grote Markt (oktober 2018) 

- Winterfair 16 december 2018 

 

De WG Communicatie heeft voor de winterfair een uitnodiging gemaakt en deze 

verspreid in de buurt. 

 
Kerst-/nieuwjaarskaart gemaakt eind 2018 

 

Deze kaart is via de nieuwsbrief digitaal verspreid naar de abonnees. 
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Werkgroep Vrijwilligers 

 

Werkgroep Vrijwilligers 

De werkgroep bestond in 2018 uit één coördinator en twee vaste werkgroepleden. Medio 2018 

is de werkgroep voor een tijdelijke periode van 4 maanden uitgebreid door de inzet van een 

nieuwe vrijwilliger. Gedurende heel 2018 is geworven voor een vierde vast lid voor de 

werkgroep. Ondanks de vele inspanningen voor het aantrekken van een nieuw vast lid is dit 

helaas niet gelukt.  

 

In 2018 zijn taken en verantwoordelijkheden in de werkgroep Vrijwilligers gekaderd en helder 

gemaakt. Deze taken zijn: 

1. Werven van nieuwe vrijwilligers 

2. Contact onderhouden met bestaande vrijwilligers 

3. Opzetten en uitdragen van vrijwilligersbeleid van de stichting 

4. Beschikbaar hebben van vrijwilligersovereenkomst voor iedere vrijwilliger  

5. Interne vraag en aanbod van vrijwilligers op elkaar afstemmen (inzet) 

Overlegmomenten met elkaar zijn structureel, waarbij gewerkt wordt met een vooraf opgestelde 

agenda; ongeveer 6-8 wekelijks komt de werkgroep bijeen om nieuwe agendapunten te 

bespreken en/of lopende zaken te bespreken en de voortgang te bewaken. Van de 

overlegmomenten worden verslagen gemaakt, die geplaatst worden op Pleio. 

 

Vrijwilligers Haarlemmer Kweektuin 

Wij zijn trots op alle mensen die zich als vrijwilliger inzetten voor onze stichting. In 2018 telt het 

totale vrijwilligersbestand van de stichting ruim 50 vrijwilligers. Veruit de meesten van deze 

groep zetten zich incidenteel in voor werkzaamheden op het terrein (tijdens terreinwerkdagen).  

 

Projecten 

In 2018 is een start gemaakt met het opzetten van een vrijwilligersbeleid en het vastleggen 

daarvan in een beleidsstuk. Omdat nog niet geheel duidelijk is wat de exacte inhoud van dit 

document zal zijn wordt voor dit project enige tijd uitgetrokken (doorloop naar 2019).  

 

Naar aanleiding van input van bij de Stichting betrokken vrijwilligers is besloten een jaarlijks 

terugkerend evenement te organiseren voor de eigen vrijwilligers. Kennismaking met elkaar en 

verbondenheid creëren tussen de verschillende werkgroepen staat centraal alsook waardering 
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uiten vanuit de stichting naar de eigen vrijwilligers. In 2018 is voor het eerst een dergelijk 

evenement gehouden. Hierbij waren zo’n 15 vrijwilligers aanwezig. 

 

De invoering van de nieuwe AVG-wetgeving heeft ertoe geleid dat ook de werkgroep 

Vrijwilligers anders heeft moeten omgaan met privacygevoelige gegevens en informatie. Dit 

betrof met name de inventarisatie en opslag van vrijwilligersgegevens. Binnen de werkgroep is 

afgesproken dat enkel nog de naam, het telefoonnummer en het e-mailadres van de vrijwilliger 

wordt opgevraagd en geen verdere informatie. Wat betreft de opslag van de gegevens is 

afgesproken dat enkel gebruik wordt gemaakt van het door de gemeente Haarlem ter 

beschikking gesteld, beveiligd, digitaal platform Pleio.  

 

Werving  

Het werven van nieuwe vrijwilligers voor de Kweektuin is geen gemakkelijke taak. In diverse 

vergaderingen is geconcludeerd dat dit te wijten is aan meerdere factoren: enerzijds is het niet 

eenvoudig (met uitzondering van terreinwerkzaamheden) om structurele vrijwilligerstaken op het 

terrein aan te bieden. Anderzijds is de arbeidsmarkt aangetrokken en vinden personen 

makkelijker een betaalde baan dan voorheen. Bovendien is het aanbod van vrijwilligerswerk 

van andere organisaties heel groot. 

Continu is geworven voor verschillende vrijwilligersfuncties voor de stichting. Intern is gekeken 

naar ideale vormen van werving, bijvoorbeeld middels flyers. Ook bij evenementen waar de 

stichting aan meedoet, staat het werven van nieuwe vrijwilligers veelal centraal.  

 

Samenwerking met partners 

De werkgroep Vrijwilligers werkt binnen de gemeente nauw samen met de Vrijwilligers Centrale 

(VWC). Hier heeft de werkgroep een vast aanspreekpunt en er is sprake van 2 tot 3 maal per 

jaar overleg met de VWC. De VWC ondersteunt de Stichting in het meedenken om nieuwe 

vrijwilligers aan te trekken door o.a. gebruik te maken van het digitale platform ‘Haarlem voor 

Elkaar’. Ook biedt de VWC binnen de gemeente Haarlem (en de omliggende gemeenten) 

toegang tot een breed netwerk van andere ondersteunende (vrijwilligers)initiatieven.  
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Werkgroep Terrein 

 

Werkzaamheden op het terrein 

In 2018 is er veel werk verzet op het terrein van de Haarlemmer Kweektuin. In februari gingen 

de werkzaamheden voor het aanleggen van de nieuwe nutsaansluitingen van start. De 

hoofdaansluiting van het monument is verplaatst naar het witte gebouw en er is een nieuwe 

aansluiting gemaakt in de kassen. Er is ook rekening gehouden met een zwaarder 

elektriciteitsnet i.v.m. de nog aan te leggen zonnestroominstallatie.   

 

De graafwerkzaamheden voor het leggen van de leidingen geschiedden onder het toeziend oog 

van de afdeling archeologie van de Gemeente, ondersteund door de werkgroep archeologie. Er 

is veel in de sleuven gevonden, o.a. de skeletten van een mens en paard, munten, een ijzeren 

punt van een hellebaard en (waarschijnlijk) een relikwieëndoosje.   

 

Vanwege de aanleg van de gasleiding naar de kassen moesten een aantal stelconplaten 

weggehaald worden. Daarna zijn op het marktplein alle stelconplaten vervangen en is het plein 

bestraat met klinkers uit de Velserstraat. Een voorbeeld van circulair, lokaal materiaalgebruik! 

Voor de gebruikers, ondernemers en bezoekers van het terrein gaven deze werkzaamheden 

veel ongemak, gelukkig duurde dit niet al te lang. In het najaar is de riolering van de kassen 

vernieuwd en ten slotte is daarna de corridor tussen het monument en het witte gebouw 

weggehaald. In deze nieuwe doorgang is ruimte gehouden voor de bloemperken van NME. 

 

Door de werkgroep terrein is er op de werkdagen hard gewerkt om het nieuwe deel van het 

park geschikt te maken voor bezoekers en het aanwezige groen te onderhouden. Er zijn 8 

werkdagen georganiseerd en in juni nog 3 werkochtenden.  
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Tijdens de werkdag van  januari hebben vrijwilligers samen met de vogelwerkgroep Zuid-

Kennemerland i.p.v. een ijsvogelwand een ijsvogelnestkast aangelegd, vlakbij het water maar 

op gepaste afstand van de bezoekers. 

 

Natuurspeelplek 

De crowdfunding campagne voor de natuurspeelplek die in november 2017 van start is gegaan 

was erg succesvol. De werkgroep terrein is in het voorjaar versterkt met Saskia Hollander, die 

sindsdien aanspreekpunt voor de natuurspeelplek is. Moragh Rush van ontwerpbureau 

Speeling maakte het ontwerp n.a.v. de uitkomst van de workshop “Maak je eigen 

droomspeeltuin” in juli 2017.  

Op 1 juni startte de bouw met het slaan van de eerste paal door kinderen uit de buurt samen 

met Moragh Rush. Op de terreinwerkdagen zijn er door vrijwilligers op de speelplek boomstam-

trappetjes aangelegd en 2 bankjes gemaakt. De bouw heeft precies een maand geduurd. 

Middels een prijsvraag werden kinderen uit de buurt uitgenodigd een naam voor de speelplek te 

bedenken.  

Op 1 juli werd de natuurspeelplek feestelijk geopend met muzikale en dansende artiesten, 

workshops zaadbommen maken met NME, limonade en gratis ijsjes van IJsbaart voor de 

kinderen. Tijdens de opening werd de naam bekend gemaakt door het hijsen van een vlag met 

de winnende naam erop. Om te zorgen dat Paddenpoel toegankelijk is voor minder valide 

bezoekers is er advies gevraagd aan Ilse van der Put van “ De Speeltuinbende”. Er is door haar 

een speeltuinscan gemaakt met aanbevelingen en adviezen. Wanneer er aanpassingen gedaan 

worden op het speelterrein zullen deze adviezen meegenomen worden.  
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Er zijn tijdens de natuurwerkdag bessenstruiken geplant aan de rand van de speelplek naast de 

toegangsweg voor de leveranciers. In het voorjaar van 2019 zal daar nog een schapenhekje 

met klaphek geplaatst worden als afscherming naar de weg.  

 

In de zomer en herfst werd de natuurspeelplek druk bezocht door buurtkinderen, scholen, 

NSO’s en dagjesmensen uit de regio. In combinatie met de droogte had dit veel invloed op het 

speelterrein. In het voorjaar van 2019 zal er onderhoud gepleegd worden aan de oevers en de 

heuvels om de afkalving aan te pakken.  

De werkgroep Terrein wil daarnaast het terrein verbeteren door speelplekken te creëren 

middels een wilgenhut, beplanting en speelaanleidingen. Voor het voortbestaan van de 

natuurspeelplek is er uitbreiding nodig van betrokken vrijwilligers, zodat continuïteit van het 

beheer en onderhoud gewaarborgd is. Buurtbewoners, scholen, NSO’s en mogelijke sponsoren 

worden benaderd of en hoe zij een bijdrage kunnen leveren. Ook wordt er in samenspraak met 

NME gedacht over mogelijkheden voor meer spreiding van de bezoekers op piekmomenten om 

ervoor te zorgen dat het terrein zijn natuurlijke karakter kan blijven behouden.  

 

Rondje Kweektuin 

Naast de opening van natuurspeelplek Paddenpoel op 1 juli is ook het nieuwe deel van het 

terrein opengegaan voor bezoekers. De paden zijn weliswaar nog hobbelig, maar er kan nu een 

rondwandeling van 800 meter gemaakt worden door het hele park. Het weidse uitzicht, de 

begroeiing langs de waterkant en de wilde kruiden wordt door allerlei bezoekers erg 

gewaardeerd.  

 

 

Beheer en ontwikkeling 

Elke dinsdagochtend werkt de beheergroep, die inmiddels uit 8 personen bestaat, op het 

terrein. Voor de terreinwerkdagen is een poule van meer dan 30 vrijwilligers beschikbaar. Bij 

deze werkzaamheden krijgen we ondersteuning van Landschap Noord-Holland; we kunnen  

gereedschap lenen, krijgen scholing en advies indien nodig. 
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De terreinontwikkelgroep is in het najaar weer opgestart, deze groep bestaat uit 7 personen. 

Hier wordt o.a. een inrichtingsplan (groenplan), afvalplan, padenplan, plan voor het Arboretum 

en de Fruittuin gemaakt. Besloten is om een ecologisch geschoolde landschapsarchitect aan te 

trekken om ons te adviseren over het ontwerp van het inrichtingsplan. Ook krijgen we 

technische ondersteuning van de KNHM en Arcadis bij het opstellen van het inrichtings- en 

beheerplan voor de Kweektuin. We hopen in 2019 het inrichtingsplan en de plannen voor het 

Arboretum en de Fruittuin op schrift te kunnen stellen en het fietsenstallingsplan te realiseren. 
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Financiële informatie 

 

Ook financieel gezien staat de Stichting er goed voor. Als non-profit organisatie hoeft er 

vanzelfsprekend geen winst gemaakt te worden, maar er zijn wel inkomsten nodig om de 

activiteiten te kunnen financieren. Een duidelijk business-model ontbreekt vooralsnog; 

inkomsten komen vooral uit subsidies van overheidsinstellingen en fondsen. Daarnaast komen 

inkomsten vanuit tijdelijke crowdfundingsacties, vanuit donaties en vanuit opbrengsten uit 

verkopen & geleverde diensten.   

 

In het boekjaar 2018 is er ruim Euro 54,500 aan baten bijgeschreven; er is zo'n Euro 42,500 

uitgegeven.  

 

Verreweg het grootste gedeelte van de uitgaven, zo'n Euro 36,000, is ten goede gekomen aan 

de natuurspeelplek Paddenpoel. Dit bedrag is gefinancierd vanuit crowdfunding, subsidies 

vanuit fondsen en overheidsinstellingen, donaties van particulieren en vanuit eigen middelen. Er 

is nog een gedeelte aan subsidies en donaties over dat hoofdzakelijk besteed zal worden aan 

het beter toegankelijk maken voor mindervaliden. 

 

Andere inkomsten betroffen een subsidie á Euro 10,000 van de Gemeente Haarlem ten 

behoeve van het verduurzamen van de dienstwoning, een subsidie á Euro 3,000 van de 

Gemeente Haarlem om te besteden aan diverse duurzaamheidsinitiatieven, subsidies van 

Landschap Noord-Holland en NL Doet, diverse donaties van bedrijven en particulieren en ook 

opbrengsten vanuit verkopen en diensten (zoals rondleidingen aan bedrijven). 

 

Aan de uitgavenkant waren er, naast Paddenpoel, ook bestedingen aan het lichtplan-light, aan 

een energiescan met betrekking tot de verduurzaming van de dienstwoning, 

en bestedingen aan diverse, relatief kleine posten om de vrijwilligersorganisatie in stand te 

houden, zoals inkopen, websitebeheer, verzekeringen, etc., maar natuurlijk ook aan 

gereedschappen, bomen & beplanting, etc. 

 

Het boekjaar 2018 wordt afgesloten met een positieve balans van Euro 20,500. 

 

Voor de exacte cijfers is de jaarrekening 2018 opvraagbaar. 
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Bijlage 1 

 

Visie Haarlemmer Kweektuin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Er zijn drie partijen op de Haarlemmer Kweektuin die onderstaande visie gezamenlijk hebben 

vastgesteld. De drie partijen zijn: 

1. De stichting Haarlemmer Kweektuin met de vrijwilligersgroepen 

2. De ondernemers die zich op het park gevestigd hebben 

3. NME, als gemeentelijke non-profitondernemer, verantwoordelijk voor een gedeelte van het 

park.  

 

De visie luidt als volgt: 

 

In de Haarlemmer Kweektuin beheren en ontwikkelen de stichting, vrijwilligers, ondernemers en 

de gemeente samen een duurzaam stadspark, waarbij circulariteit een grote rol speelt.  

  

 

VISIE 
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Wij kweken het nemen van verantwoordelijkheid en het zorgdragen voor eigen leven en de 

wereld om ons heen. Dit begint bij onszelf.  

 

In dit stadspark gaan wij zorgvuldig en bewust om met de omgeving, het milieu, soortenrijkdom, 

grondstoffen, voeding en energie. Educatie staat bij veel activiteiten op en om het park centraal. 

Als innoverende en lerende organisatie zoeken wij nauwe samenwerking met (lokale) partners 

en bieden wij bezoekers een plek om te recreëren en kennis te maken met duurzame 

initiatieven en mogelijkheden. 

 

Voor mensen die actief willen zijn op het gebied van duurzaamheid is het een plek om elkaar te 

ontmoeten en elkaar te versterken. Daarmee is het park hét centrum van duurzaamheid voor 

Haarlem en omgeving.   

 

Aan het begin van dit stuk is een bloemblad te zien. De bladeren in de bloem geven de thema’s 

aan die in de visie zijn verwoord. Het is een ondersteunend visueel symbool.  

De gezamenlijk opgestelde visie kan los staan van een door een ondernemer (voor het eigen 

bedrijf) opgestelde visie. De gezamenlijke visie kan niet tegenstrijdig zijn met de voor de 

ondernemer eigen visie.  
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Bijlage 2 

Balans en winst- en verliesrekening 

 

 


