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Inleiding 

 
Het jaar 2020 was in vele opzichten een ander jaar dan voorgaande jaren: vanaf maart kreeg de 
coronapandemie de wereld in zijn greep. 
Dit had voor veel mensen consequenties, dus ook voor de bezoekers, de ondernemers en de 
vrijwilligers van de Haarlemmer Kweektuin. Het was moeilijker om samen te komen, veel overleggen 
en bijeenkomsten moesten noodgedwongen online plaatsvinden. Gelukkig wist de werkgroep terrein 
ondanks alle beperkingen toch manieren te vinden om het onderhoud van het terrein te kunnen 
blijven uitvoeren. 
 

Start parkmanager 

De sollicitatieprocedure die eind 2019 is ingezet, heeft begin 2020 geresulteerd in het aannemen van 
Linde van Ettinger-Jelsma als parkmanager, daarbij ondersteund door haar echtgenoot Paul. Linde en 
Paul hebben in het voorjaar samen met hun zoontje Tijmen de dienstwoning betrokken en per 1 juni 
is Linde vol enthousiasme aan de slag gegaan met haar taken als parkmanager. Dit heeft veel goed 
gedaan voor de dagelijkse gang van zaken op het park.  
 

Bestuurswisselingen 

Binnen het bestuur waren er een aantal wisselingen. De secretaris die eind 2019 was gestart, heeft in 
mei 2020 zijn taak weer neergelegd. 
In juni zijn 2 coördinatoren van werkgroepen toegetreden tot het bestuur, Barend-Jan Geels en Ella 
van den Bergh. De daardoor ontstane vacatures konden gelukkig ook weer snel worden vervuld. 
In september voegde Willemijn Waanders zich nog als vijfde bestuurslid bij het bestuur. We zijn heel 
blij dat we daarmee op volle sterkte zijn gekomen.  
 

Kantoorruimte 

De organisatie van de stichting werd in 2020 steeds professioneler. Dit kwam ook tot uiting in het feit 
dat de stichting sinds juni 2020 zijn eigen kantoorruimte heeft op de 1e verdieping van het Witte 
Gebouw. Door vrijwilligers is de ruimte aangekleed en geschilderd. Er kan nu in een grote ruimte 
vergaderd worden en daarnaast is er nog een kleine kantoorruimte met één werkplek. 
 
Wij kijken terug op een bijzonder jaar met veel mooie ontwikkelingen, en we zien de toekomst met 
vertrouwen tegemoet. 
 
Het bestuur: 
Adriaan van Boheemen (voorzitter) 
Dennis Jongejan (penningmeester) 
Willemijn Waanders (secretaris) 
Barend-Jan Geels (bestuurslid) 
Ella van den Bergh (bestuurslid) 
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Werkgroep Evenementen 

 
Het afgelopen jaar heeft voor de werkgroep evenementen zeer sterk in het thema gestaan van de 
uitbraak van het corona virus en de daaraan gekoppelde maatregelen. Hierdoor is het afgelopen jaar 
moeilijk geweest om dezelfde evenementen te kunnen organiseren als in de voorgaande jaren. 
Desondanks heeft de werkgroep toch nog het een en ander kunnen organiseren. 
 

Herfstmarkt 

Elk najaar organiseert NME een voorjaars- en een herfstmarkt op het terrein van de Kweektuin. In 
goed overleg met alle betrokken instanties heeft NME ervoor gekozen om de herfstmarkt wel door te 
laten gaan, waar wij ook aanwezig waren met onze eigen kraam. Bij onze kraam hebben wij aan 
iedereen die dat wilde meer kunnen vertellen over wat de kweektuin allemaal doet, en hebben wij 
ook nog een groot aantal mensen blij kunnen maken met de oude borden van het kabouterpad. Het 
is een mooie gedachte dat deze, voor veel mensen nostalgische, borden zo toch behouden kunnen 
blijven. 
 

Vrijwilligersevenement 2020 

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor ons, dus is het ook van belang om iedereen betrokken te houden bij 
de Kweektuin. Het vrijwilligersevenement van dit jaar stond voornamelijk in het teken van 
verduurzaming van de woning en wat je daar allemaal mee zou kunnen doen. Als een levend 
voorbeeld is de woning van de parkbeheerder gebruikt, waar een groot aantal duurzame oplossingen 
en vernieuwingen voor een woning te zien zijn. Daarnaast is er vanuit het duurzaamheidsloket ook 
een spreker gekomen om iedereen te wijzen op de verschillende mogelijkheden. De dag werd 
afgesloten met een gezellige borrel voor iedereen die dat wilde. 
 

Vooruitblik 

Zoals eerder ook al genoemd heeft het afgelopen jaar, zeker op het gebied van evenementen, sterk 
in het teken gestaan van het corona virus en alle maatregelen als een gevolg hiervan. Op het 
moment van schrijven ziet de situatie er echter een stuk rooskleuriger uit dan een jaar geleden en 
hopen wij iedereen dit jaar weer volop te kunnen verwelkomen bij ons op de Kweektuin. 
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Werkgroep Gebouwen & Installaties (G&I) 

 

Doelstelling van de werkgroep Gebouwen & Installaties 

De doelstellingen voor de werkgroep gebouwen en installatie waren en zijn: 
Het op technisch vlak verduurzamen van het terrein en gebouwen. Het ontwikkelen en coördineren 
van verbeteringen op het terrein en hier een, waar mogelijk, educatief karaker aan te geven.   
 

Werkgroepleden 

De werkgroepleden in 2020 zijn: 
Julie Pasichnyk  
Agnes Teekman - Wijntje 
Jan Tjemme van Wieringen  
Michel van Borkum  
Arthur Drost 
Robin van Beek 
Johan in 't Veld (coördinator) 
 
Tjarco van der Linden (ook gestopt in 2020) 
 
2020 was een heel goed jaar qua bezetting voor de werkgroep. Er zijn 3 nieuwe actieve leden 
bijgekomen, hier zijn we vanzelfsprekend erg blij mee. 
 

Projecten 

In het jaar 2020 zijn diverse plannen bedacht en vormgegeven en deze zijn door middel van 
projectkaarten aan het bestuur gepresenteerd. 
 
De volgende Projectkaarten zijn gepresenteerd:  
- De biomeiler in vereenvoudigde kleinere versie. 
- De groene wand, een afscheiding van groen voor de hoge kas d.m.v. hemelwater.  
- Het groene sedumdak voor de fietsenstalling i.c.m. het realiseren van de toiletten. 
- Beheerderswoning fase 3, het aanbrengen van o.a. een warmtepomp of aansluiting op het 
warmtenet. 
- Het warmtenet onderzoek, een tracé voor het starten van een onderzoek naar mogelijkheden en 
haalbaarheid. 
- De herziening gebiedsvisie, het stellen van nieuwe doelen n.a.v. het oude witte boekje.  
 
In samenwerking met de tijdelijke werkgroep ‘’toiletgebouw’’ is een opzet gemaakt voor de 
parktoiletten. 
 

Resultaten 

In 2020 hebben we de volgende resultaten gerealiseerd: 
De beheerders woning fase 1 (diverse isolatie maatregelen tijdens verbouwing.) 
Lichtplan fase 1 (hoofdentree tot marktplein) 
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Communicatie 

 

Werkgroepleden 

De werkgroep communicatie bestond in 2020 uit Jeannet van der Knaap, Rense Schuiling en Nadine 
de Vogel (coördinator). De werkgroep heeft afscheid genomen van Jacqueline Goossens en Bo Kobes, 
terwijl Ella v.d. Bergh een rol in het bestuur heeft ingenomen. We bedanken de vrijwilligers voor hun 
bijdrage.  
 

Activiteiten 

Ook voor de werkgroep Communicatie heeft COVID-19 gevolgen gehad. De werkgroep, die normaal 
1x per maand samen komt, heeft de bijeenkomsten online voortgezet. De werkgroep Communicatie 
houdt zich bezig met: 
- Informeren en betrekken van stakeholders van de Haarlemmer Kweektuin (ondernemers, 
samenwerkingsverband, stichting). 
- Vergroten van online en offline zichtbaarheid van de Haarlemmer Kweektuin. 
- Profileren van de Haarlemmer Kweektuin als duurzaam stadspark voor circulaire educatie en 
ondernemerschap. 
- Informeren en enthousiasmeren van bezoekers van de Haarlemmer Kweektuin. 
 
De meeste focus van de werkgroep ligt op online communicatie. Bezoekers en buurtbewoners 
worden geïnformeerd door updates op de website www.haarlemmerkweektuin.nl, de maandelijkse 
nieuwsbrieven voor bezoekers en geïnteresseerden in de Kweektuin (936 abonnees), en via de social 
media-kanalen van de stichting: Instagram en Facebook.  
 
In 2020 is het aantal likes/volgers op de sociale mediakanalen (Facebook en Instagram) enorm 
gegroeid. Facebook ging van 2064 volgers in 2019 naar 2325 op 1 januari 2021. Op Instagram zijn we 
van ongeveer 1600 naar 2050 volgers gegroeid. De meest gelezen post is een artikel uit het Haarlems 
Dagblad over de intrek van de parkmanager Linde in de oude beheerderswoning (nu duurzame 
voorbeeldwoning). Dit bericht heeft ruim 2000 mensen bereikt. 
  

Publiciteit 

De komst van de nieuwe parkmanager en de renovatie van de duurzame voorbeeldwoning heeft 
geleid tot diverse uitingen in de media. Zo is het initiatief genoemd op de website en in de 
nieuwsbrief van de Gemeente Haarlem, de nieuwsbrief van De Groene Mug, op NH Nieuws en op 
Indebuurt.nl. Met dank aan Indebuurt.nl is een video gemaakt van de voorbeeldwoning. Zie de 
volgende link voor de video: https://www.youtube.com/watch?v=otvsK9PFIoE  
 
Op 22 december heeft het bestuur van de Haarlemmer Kweektuin een cheque in ontvangst genomen 
van Wesseling Tuinen. Elk jaar besteedt dit hoveniersbedrijf de kosten van hun kerstkaarten aan een 
goed doel met de meeste stemmen. De Haarlemmer Kweektuin had een overweldigend aantal 
stemmen: 406. En wat gaan we doen met het geld? Lees hier meer over het 

initiatief: https://www.wesselingtuinen.nl/nieuwsrubriek/eindelijk-een-picknicktafel 
 
  

http://www.haarlemmerkweektuin.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=otvsK9PFIoE
https://www.wesselingtuinen.nl/nieuwsrubriek/eindelijk-een-picknicktafel
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Werkgroep Vrijwilligers 

 

Wervingscampagne 

Tijdens een van de werkdagen is er een wervingscampagne opgezet, waarvoor 11 aspirant 
vrijwilligers zich hadden aangemeld. Er werd een korte presentatie gegeven over de visie en missie 
van de Haarlemmer Kweektuin, uitleg over welke partijen betrokken zijn bij het beheer ervan en 
uitleg over de diverse werkgroepen en de rol van vrijwilligers hierin. Uiteindelijk hebben zeven 
mensen besloten definitief te willen bijdragen als vrijwilliger binnen een van de werkgroepen. Helaas 
waren meerdere activiteiten i.v.m. de beperkende COVID-19 maatregelen niet mogelijk. 
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WERKGROEP TERREIN 

 

Optimalisatie beheer van het terrein 

Het jaar 2020 was voor de werkgroep Terrein in meerdere opzichten een bijzonder jaar.  
Naar aanleiding van de beheerervaringen in de afgelopen jaren en voortschrijdend inzicht ontstond 
de behoefte om de huidige inrichting van het terrein in kaart te brengen. Hoe het terrein zich in de 
loop der jaren heeft ontwikkeld, en de optimalisering ervan. Op verzoek van de stichting heeft 
landschapsontwerper Ria Bos hier een rapport over geschreven, die eind 2020 in concept gereed 
was. Na definitieve vaststelling zal in 2021 met de uitvoering van de voorgestelde wijzigingen worden 
begonnen. Dat zal voor de werkgroep Terrein een aantal werkzaamheden met zich meebrengen, 
maar daarover wordt meer bekend gemaakt in het jaarverslag over 2021 en in tussentijdse 
nieuwsbrieven. 
 

Werkzaamheden 

Ook onze eigen terreinontwikkelgroep heeft zich weer met het opstellen van plannen ten behoeve 
van de inrichting van het terrein beziggehouden. Om alle plannen uit te kunnen voeren, moest daar 
natuurlijk wel gelegenheid voor zijn, maar als gevolg van de coronacrisis kon een aantal 
terreinwerkdagen helaas niet doorgaan. We hopen dat we in 2021 weer volop aan de slag kunnen. 
De maatregelen zoals die thans in 2021 gelden en de omvang van het terrein moeten het mogelijk 
maken om weer veilig aan de slag te kunnen gaan. 
De uitvoerende werkzaamheden worden nog steeds verricht door de dinsdag- en 
vrijdagterreinwerkgroep. Daarnaast is er gelukkig ook nog een kleine groep die zich op woensdag 
met Paddenpoel bezig houdt. 

 
Dit jaar heeft Rijnland voor het eerst de watergang geschoond. Alle waterplanten zijn uit het water 
gehaald om de doorstroming te bevorderen. Dit was hard nodig, omdat het water bijna overal dicht 
was gegroeid met riet.  
 
Subsidies en donaties 
Gelukkig kregen we weer diverse subsidies en donaties, en hulp in de vorm van ter 
beschikkingstelling van gereedschap van Landschap Noord-Holland. Die subsidies en donaties 
werden toegekend aan de werkgroep als geheel, maar ook specifiek voor Paddenpoel en de 
Fruittuin. 
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De Fruittuin 

De ontwikkeling van de Fruittuin stond al langer op de agenda. In 2020 kon met een duidelijke 
uitvoering worden begonnen. Dankzij een subsidie van het Oranjefonds kon langs de westzijde van 
de kassen een tegelpad worden aangelegd. Het tegelpad werd daarmee onderdeel van het ‘Rondje 
Kweektuin’. De strook ernaast is rijp gemaakt voor beplanting met diverse fruitstruiken (in het 
jaarverslag voor 2021 meer daarover). De beruchte Japanse duizendknoop is nog niet geheel 
verdwenen, maar heeft hopelijk wel zijn langste tijd gehad. 
Op het gedeelte ten noorden van de kassen zijn diverse fruitbomen geplant. Het gaat hierbij om 
oude rassen, zoals de zelf bestuivende winterrietpeer en het zijdehempje (een appel). Vanwege die 
aanplant, in combinatie met het droge weer, moest er flink worden gesproeid.  

 
 

Paddenpoel 

De natuurspeelplek Paddenpoel werd in 2020 (en de jaren daarvoor) zeer intensief gebruikt. Behalve 
dat er veel wordt gespeeld is het ook een ontmoetingsplek voor jong en oud geworden. Door dat 
intensieve gebruik is er veel onderhoud nodig dat niet altijd kon worden uitgevoerd. Het is een van 
de doelstellingen om Paddenpoel zo min mogelijk te sluiten, maar eigenlijk is zo’n sluiting af en toe 
wel noodzakelijk voor onderhoudt. 
Dankzij een donatie van de stichting Biking4Energy beschikt Paddenpoel sinds 2020 over een drie 
stammige lijsterbes met ernaast een bijbehorend bankje naast de sleehelling.  
Hulp van buitenaf was er ook. Zo hebben de tuinmannen van Kinderopvang Op Stoom alle stobbes 
(boomstronken) op het speelterrein van Paddenpoel weg gefreesd. 
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Aan het eind van het jaar hebben we een mooi bedrag van hoveniersbedrijf Wesseling ontvangen 
voor de aanschaf van picknicktafels voor op het terras met de beeldjes. 
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Financiële informatie  

 
Financieel gezien staat de Stichting er redelijk goed voor. Als non-profit organisatie hoeft er 
vanzelfsprekend geen winst te worden gemaakt, maar er zijn wel inkomsten nodig om de activiteiten 
te kunnen financieren. Een duidelijk businessmodel ontbreekt vooralsnog; inkomsten komen vooral 
uit subsidies van de lokale overheid, instellingen en fondsen en daarnaast vanuit donaties. Ook 
worden inkomsten gegenereerd vanuit tijdelijke crowdfundingsacties en vanuit opbrengsten uit 
verkopen & geleverde diensten.  
 
In het boekjaar 2020 is er Euro 11,520 aan baten bijgeschreven; er is zo'n Euro 21,594 uitgegeven. Dit 
forse negatieve resultaat is niet zorgelijk; het overgrote deel van het eigen vermogen betreft 
specifieke subsidies waarvan – volgens planning - veel is uitgegeven in 2020. 
 
Het boekjaar wordt afgesloten met een eigen vermogen van Euro 12,862, rekening houdend met 
Euro 840 aan vlottende verplichtingen op de korte termijn die nog van toepassing zijn op het 
boekjaar 2020. Binnen dit eigen vermogen is Euro 4,542 vanuit subsidies afkomstig en is derhalve 
gereserveerd voor specifieke activiteiten, uit te voeren in 2021.  
 

Inkomsten  

Inkomsten werden gegenereerd door subsidies (Gemeente Haarlem, Oranje Fonds, Landschap Noord 
Holland en de Ruigrok Stichting), donaties (Wesseling Tuinontwerp en Op Stoom) en verkopen van 
onder meer informatieborden.  
 

Uitgaven  

Aan de uitgavenkant kwam het overgrote deel van de bestedingen direct ten goede aan onderhoud 
van het park en aan projecten in het park, zoals de realisatie van de waterloop in natuurspeelplek 
Paddenpoel, het planten van fruitbomen, de verduurzaming van de nu weer bewoonde dienstwoning 
en de voorbereidingen tot het plaatsen van een bruggetje over de watergang en het ontwerpen van 
informatieborden.  
Naast deze projecten waren er kosten verbonden aan onderhoud van het park, waaronder het 
organiseren van terreinwerkdagen en het inkopen van gereedschappen, bomen, beplanting, etc. 
Tenslotte waren er diverse bestedingen aan relatief kleine posten om de vrijwilligersorganisatie in 
stand te houden, zoals websitebeheer, verzekeringen en bankkosten. 
 

Gereserveerde fondsen  

Het boekjaar wordt afgesloten met een eigen vermogen van Euro 12,862. Van dit bedrag is Euro 
4,542 gereserveerd (geoormerkt) voor specifieke doeleinden.  
De grootste reservering betreft het realiseren van informatieborden in het park. Er is ook nog een 
gedeelte aan donaties over t.b.v. de natuurspeelplek en t.b.v. de verduurzaming van de 
dienstwoning.  
De leefbaarheidssubsidie van de Gemeente Haarlem die bedoeld was voor het organiseren van 
evenementen zal in zijn geheel worden teruggestort; i.v.m. Corona is dit bedrag niet besteed.  
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