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Afbeelding voorzijde: Boerderij ‘Het Torentje’ bij het Huis ter Kleef, voordat de stadskweektuin 
opgericht werd. Beeldcollectie gemeente Haarlem NL-HlmNHA_24322, jaar 1900

Luchtfoto Haarlemmerkweektuin genomen vanuit zuid-oostelijke richting, 24 augustus 2015.  De stadskweektuin is hier nog net 
in gebruik met rechtsonder de bomenrijen. Foto: Hanno Lans
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Het ontwerp van Henri van Bennekom uit 2013
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Aanleiding
Nadat het ontwerp en de aanleg van de Haarlemmer Kweektuin (HK) op basis van het ‘witte boekje’ 
(Plan voor de herontwikkeling van de stadskweektuin, oktober 2013) in de afgelopen jaren is deels is 
uitgevoerd,�heeft�de�Stichting�Haarlemmer�Kweektuin� (SHK)�nu�behoefte�aan�een� ‘herijking’�van�de�
inrichting.�De�ontwikkeling�van�de�HK�in�de�praktijk,�voortschrijdend�inzicht�en�beheerervaringen�van�
de�afgelopen�jaren�brengen�zowel�successen�als�aandachtspunten�in�beeld.�
De�huidige�inrichting�vraagt�om�een�finetuning�waarmee�de�ruimtelijke�beleving,�de�biodiversiteit,�het�
recreatief gebruik en de ecologische en cultuurhistorische waarden geoptimaliseerd worden. Hiertoe 
zijn�enkele�aanpassingen�en�aanvullingen�op�de�huidige�inrichting�gewenst.�
De SHK wil een aantal concrete details nader uitgewerkt hebben in een uitwerkingsplan:
• padenplan: loop, materialisatie, gebruik, etc.
• zichtlijnen
• biodiversiteit
• sfeergebieden binnen het park
• bomen- en begroeiingsplan
• situering afval en compost
• optimalisatie�van�de�waterpartijen
• parkinrichting: meubilair (bankjes, ....), kunst (beelden, ...).

Het uitwerkingsplan is een aanvulling op het ‘Plan voor de herontwikkeling van de stadskweektuin, 
oktober�2013’.�Daarbij�wordt�aangesloten�op�de�doelstelling�van�de�SHK:�De�Haarlemmer�Kweektuin�is�
een stadspark voor alle Haarlemmers met:

 - productie/demonstratie�van�duurzame�voorzieningen�(o.a.�hergebruik,�afval�scheiden,�klimaatbe-
stendig, verantwoord, etc. )

 - natuurwaarden en biodiversiteit
 - educatie (natuur, milieu, klimaat)
 - burgerparticipatie
 - erfgoed

De� focus�van�het�uitwerkingsplan� ligt�op�de�oost-,�noord-�en�westzijde� (ter�hoogte�van�de�kas)� van�de�
kweektuin, eventuele suggesties ter verbetering voor het overige terrein worden meegenomen.

Samenwerkingsverband Haarlemmer Kweektuin 
De�stichting�Haarlemmer�Kweektuin�is�een�non-profit�organisatie�van�betrokken�vrijwilligers,�die�samen�
met de gemeente Haarlem de voormalige Stadskweektuin omvormt tot en beheert als hét centrum 

voor�duurzaamheid�van�Haarlem�en�omstreken.� In�dit�ecologische�stadspark�komen�natuur,�water,�ho-
reca,�bedrijven,�educatie�én�recreatie�samen�om�deze�ambitie�vorm�te�geven.�Als�basis�hiervoor�dienen�
de�gemeentelijke�ambities�op�het�gebied�van�klimaat�en�milieu,�aangevuld�met�het�plan�‘Haarlemmer�
Kweektuin’.�Dit�plan�is�tot�stand�gekomen�dankzij�het�participatieproject�van�de�gebiedsvisie�Kleverlaan-
zone�waaraan�zo’n�1800�mensen�hebben�meegewerkt.�In�2016�zijn�stichting�en�gemeente�het�Samenwer-
kingsverband Haarlemmer Kweektuin aangegaan om dit plan te realiseren.

De�gemeente�Haarlem�blijft�eigenaar�van�de�Haarlemmer�Kweektuin�(inclusief�de�opstallen).�De�stichting�
Haarlemmer�Kweektuin�zet�de�lijnen�uit�voor�beheer�en�ontwikkeling.�Dit�maakt�van�de�Kweektuin�een�
uniek�participatietraject,�waarbij�inwoners�regie�kunnen�voeren�in�de�totstandkoming�van�een�toonaan-
gevend� centrum�voor�ecologie,� klimaat,� energie,�milieu�en� sociale�duurzaamheid.�Om�dit� tot� stand� te�
brengen�is�gekozen�voor�een�organisch�(hoe�kan�het�ook�anders)�groeiproces.�Op�die�wijze�kunnen�de�
honderden�betrokken�vrijwilligers,�ondersteund�door�fondsen,�subsidies�en�donaties,�samen�met�de�ge-
meente werken aan Haarlem’s groene toekomst. (www.haarlemmerkweektuin.nl)
Dit� rapport� is�opgesteld� in�nauwe�samenwerking�met�de�SHK.�Enkele� inhoudelijke�passage’s�m.b.t.�de�
historie�en�de�ecologie�zijn�aangeleverd�door�de�SHK,�evenals�het�nawoord�en�de�bijlagen.

Indeling
Het uitwerkingsplan start met een inventarisatie en analyse van huidige situatie. Hierin wordt de histo-
rie�van�de�locatie�kort�aangestipt.�Daarna�volgt�een�omschrijving�en�verbeelding�van�de�huidige�situatie�
waarin ook een aantal verbeterpunten aan bod komen.
Er is een indeling in deelgebieden gemaakt, die ook weer wordt gebruikt in de visie en het daadwerke-
lijke�uitwerkingsplan�in�hoofdstuk�2.�Per�deelgebied�wordt�een�visie�gegeven�op�het�gewenste�beeld,�
de�sfeer,�functies�en�overige�relevante�onderwerpen.�Enkele�onderdelen,�zoals�de�bomen�en�het�water,�
worden nog nader uitgelicht en toegelicht. De visie is samengevat in de plattegrond van het aange-
paste uitwerkingsplan. 
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Op de voorgrond de plantenkassen, op de achtergrond de ruïne van Huis ter Kleef. 
Beeldcollectie gemeente Haarlem NL-HlmNHA_24325, 1911

Beleg van Haarlem, 1572-1573. Gezicht vanaf de wallen aan de Noordzijde der stad op de omgeving tot het Huis ter Kleef van P. 
Saenredam, ca.1626 (?). Beeldcollectie gemeente Haarlem NL-HlmNHA_1100_KNA006004042

Uitsnede kaart van Haarlem en omgeving met het Huis ter Kleef, oosten boven. Door Deventer, Jacob van (1501/1502-1575), 
ca. 1550. Beeldcollectie gemeente Haarlem NL-HlmNHA_51000858

De ingang lag vroeger oostelijker dan de huidige ingang. De witte hekken zijn (nagenoeg) gelijk. Een zichtlijn door het 
arboretum naar achteren is hier niet duidelijk zichtbaar. Beeldcollectie gemeente Haarlem NL-HlmNHA_24352, jaar 1945
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1.1 Historie
De�Stadskweektuin�is�in�1902�gesticht�als�centrale�vestiging�van�de�gemeentelijke�plantsoendienst�door�
de�directeur�van�destijds�L.A.�Springer,�een�bekend�tuin-�en� landschapsarchitect.�Op�het� terrein�waren,�
naast het centrale kantoor van HPB, “de dienst voor de Hout, de Plantsoenen mitsgaders de Begraafplaat-
sen”�een�boomkwekerij,�een�bloemkwekerij,�een�kassencomplex�en�sortimentstuin�aanwezig.�De�stads-
kweektuin heeft vanaf het begin een dubbele functie gehad. 
• Er werd materiaal opgekweekt voor gebruik in het openbaar groen in de gemeente Haarlem. 
• Een educatieve functie voor de opleiding van groen vakmensen en het demonstreren van bruikbare 

soorten planten, struiken en bomen voor tuinen en het openbaar groen in de stad. 
In de loop van de 20e�eeuw�zijn�steeds�meer�educatieve�taken�toegevoegd.�Als�eerste�de�bemensing�van�
de schooltuinen voor leerlingen van de basisscholen. In de 70-er jaren is de Milieu- en Natuur-Educatie 
gestart,�zijn�de�geitenwei�en�de�volière�gekomen,�is�de�vereniging�Succulenta�in�de�kas�‘ingetrouwd’�en�is�
het kantoorgebouw ook als vergaderruimte voor natuurverenigingen in gebruik genomen. 
Het�terrein�van�de�stadskweektuin�was�tot� in�de�jaren�1960�voor�het�publiek�niet� toegankelijk.�Daarna�
mogen wandelaars er gebruik van maken. 
Vanaf�de�jaren�1990�is,�door�voorjaars-�en�herfst-evenementen,�door�excursies�en�door�het�inzetten�van�
vrijwilligers�bij�het�beheer�van�de�tuin,�het�publiek�steeds�meer�betrokken�geraakt�bij�de�stadskweektuin.

1.2 Huidige situatie
Binnen�de�enigszins�beperkte�ruimte�van�de�HK�zijn�veel�functies,�wensen,�sferen�en�deelgebieden�sa-
mengebracht tot een stadspark. Met de omvorming van Stadskweektuin tot het stadspark Haarlemmer 
Kweektuin�is�dit�een�gevarieerde�en�aantrekkelijke�plek�geworden�die�makkelijk�toegankelijk�is�voor�de�
Haarlemmer.�Met�de�komst�van�met�name�de�waterpartijen�en�de�speelplaats�zullen�de�natuurwaarden�
en�de�recreatieve�waarden�flink�toenemen.�Velen�ervaren�de�informele�sfeer�van�de�HK�als�een�groot�plus-
punt.�Ook�de�ondergebrachte�ondernemers�en�de�horeca�maken�een�bezoek�aan�dit�stadspark�waardevol.�
Het�park�functioneert�in�grote�lijnen�al�heel�goed.�
Qua beleving, routing en de leesbaarheid van de verschillende gebieden valt er echter er nog winst te 
behalen.�Zowel�op�ruimtelijk�als�op�ecologische�vlak�vraagt�het�stadspark�nog�om�verbetering.
Om�de�aanpassingen�beter�te�definiëren�is�het�park�in�dit�rapport�ingedeeld�verschillende�deelgebieden.�
In dit hoofstuk wordt per deelgebied benoemd wat er speelt op het gebied van de inrichting. Foto’s met 
toelichting�verduidelijken�de�huidige�situatie.�Eerst�worden�een�aantal�belangrijke�onderdelen�van�het�
park benoemd en toegelicht.

Ecologie
Overkoepelende�constatering�is�dat�de�ecologische�waarden�de�HK�nog�niet�voldoende�ontwikkeld�zijn.�

Bij�het�oorspronkelijk�ontwerp�is�niet�voldoende�rekening�gehouden�met�de�landschaps-ecologische�po-
sitie van het terrein. Daarnaast is geen gebruik gemaakt van de potenties die bepaalde inheemse houtige 
en kruidachtige gewassen kunnen hebben om de biodiversiteit te stimuleren.  
Er�is�behoefte�aan�een�duidelijkere�omschrijving�van�de�haalbare�en�bloemrijke,�gevarieerde�begroeiings-
typen waarmee de biodiversiteit en de ecologische waarden van het park vergroot worden.
Belangrijke�uitwendige�landschaps-ecologische�omstandigheden�zijn,�dat�de�HK�in�een�groen�dwarsband�
ligt, die vanaf de duinen langs de Kleverlaan door Bloemendaal in de bebouwde kom van Haarlem-Noord 
doorloopt tot en met de Oude begraafplaats. Het is een serie sterk verschillende typen groene gebieden, 
waarin�vliegende�kleine�en�grote�dieren�zich�kunnen�verplaatsen.�
De HK heeft een groot versteend centrum van kassen en gebouwen met daaromheen een brede groene 
rand�van�30�tot�100�meter�breed.�Daarin�komen�zonnig�gelegen�ruimten�voor,�afgewisseld�door�groe-
pen�struiken�en�groepjes�bomen.�Vrijwel�overal�is�een�combinatie�van�uitheemse�en�inheemse�soorten.�
De meeste uitheemse soorten hebben geen of beperkte waarde voor inheemse dieren in de vorm van 
levering van nectar en stuifmeel en (voor vogels) eetbare vruchten. De bladeren van veruit de meeste 
uitheemse�gewassen�worden�niet�gebruikt�door�bladluizen,� rupsen�of�andere� insecten.�Daardoor� is�de�
biodiversiteit�betrekkelijk� laag�en� is�de�vogelstand�weinig�talrijk,�omdat�zij�weinig� insecten�en�eetbare�
vruchten�en�zaden�vinden.�Door�een�toename�van�bewust�gekozen�inheemse�soorten�planten�en�houtige�
gewassen�kan�de�hoeveelheid�insecten�en�eetbare�vruchten�en�zaden�sterk�toenemen,�en�daardoor�de�
stand�van�vogels�en�kleine�zoogdieren.�Door�de�hoge�ligging�van�het�maaiveld,�ca.�1m�boven�het�waterpeil�
van�-60�cm�NAP�en�de�beperkte�oppervlakte�van�waterpartijen�en�van�vochtige�bodems�is�er�weinig�ruimte�
voor moeras- en waterplanten. 
Beperkende�factoren�bij�het�gericht�vergroten�van�de�natuurwaarden�en�de�biodiversiteit�zijn�met�name:
• droge ligging van het maaiveld, ca. 1 meter boven waterpeil, -60 cm NAP, het aandeel moerassoorten 

is beperkt in oppervlak
• intensief�gebruik�van�chemische�onkruidbestrijding� in�het�verleden�van�de�vroegere�boomkwekerij,�
groei�van�gevoelige�gewassen�wordt�mogelijk�nog�vele�jaren�geremd

• druk�bezoek�door�publiek�en�huiskatten�en�dicht�padennetwerk,�wat�broedvogels�en�wilde�kleine�zoog-
dieren afschrikt

• groot aandeel uitheemse houtige gewassen, de hoeveelheid insecten is hierdoor kleiner dan potenti-
eel haalbaar

Water en riet
Met�name�in�de�waterpartij�is�nu�te�weinig�variatie�in�groeiplaatsen�aanwezig,�de�oevers�zijn�overwegend�
steil�en�vooral�een�plas�dras�zone�wordt�gemist.�
Met�het�aanleggen�van�de�waterparijen�is�niet�vormgegeven�waar�riet�in�de�watergang�en�langs�de�oevers�
mag�groeien�en�waar�niet.�Een�deel�van�het�riet�wordt�door�de�SHK�wel�verwijderd�indien�nodig,�maar�er�
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is�niet�vastgelegd�waar�dit�precies�is.�Daarnaast�worden�de�watergangen�onderhouden�door�Rijnland�en�
periodiek�geschoond.�In�de�schoning�van�eind�2020�is�onverhoopt�te�veel�riet�uit�de�watergangen�verwij-
derd.�Vóór�deze�schoning�was�er�teveel�riet�in�de�oevers�en�het�water,�waardoor�het�water�niet�voldoende�
beleefbaar is. Het snel groeiende riet dreigt andere oeverplanten, die met hun bloemen en vruchten de 
biodiversiteit�kunnen�vergroten,�weg�te�concurreren.�Daarnaast�verstoort�het�riet�eventuele�zichtlijnen�die�
er�al�zijn�of�nog�bepaald�worden�in�het�ontwerp.�Riet�heeft�potentieel�veel�natuurwaarde,�het�zuivert�het�
water�en�biedt�schuilplaats�aan�diverse�diersoorten�zoals�vogels,�insecten�en�waterdieren.�Daarom�is�het�
dus�belangrijk�dat�er�aangewezen�plekken�in�het�park�zijn�waar�riet�de�ruimte�krijgt.
Het voor rietvogels vereiste minimum oppervlak aan nat rietland is niet beschikbaar door de hoge ligging 
van het maaiveld. Omdat er alleen ruimte is voor smalle rietranden en geen rietlanden met een oppervlak 
van�ca.�0,3�hectare�kunnen�typische�rietvogels�en�zoogdieren�niet�worden�verwacht.�Bovendien�is�het�vele�
bezoek�door�huiskatten�een�rem�op�het�voorkomen�van�broedvogels.�
Praktisch�gezien�zal�er�bij�de� inrichting�rekening�gehouden�moeten�worden�met�de�onderhoudsstrook�
langs�de�watergang,�vanwaar�deze�geschoond�wordt.
In de plattegrond van de huidige situatie is het riet niet in kaart gebracht. Vanwege onderhoud eind 2020 
is�veel�riet�verwijderd�en�is�het�onduidelijke�waar�het�weer�op�zal�komen.

Bomen
Ook�het�bomenbestand�vraagt�om�het�maken�van�heldere�keuzes.�Het�overgrote�deel�van�de�bestaande�
bomen�zijn�uitheemse�soorten�en�cultivars,�overgebleven�uit�de�voormalige�kwekerij.�Zij�kunnen�geen�tot�
weinig�bijdrage�leveren�aan�de�biodiversiteit�omdat�inheemse�insecten�hun�bladeren�en�vruchten�niet�als�
voedsel kunnen gebruiken. 
De�bomen�stonden�hier�dus�tijdelijk,�het�was�niet�de�bedoeling�dat�ze�hier�volwassen�zouden�worden.�
Veel�van�deze�bomen�vallen�in�de�categorie�1e�grootte�A�of�B,�dat�betekent�dat�ze�respectievelijk�groter�
dan�20�meter�of�tussen�de�12�en�20�meter�hoog�kunnen�worden.�Dit�betekent�op�termijn�veel�schaduw�
en�veel�massa�aan�boomkronen.�Dat�remt�de�uitgroei�en�rijke�bloei�van�inheemse�heestersoorten,�wat�een�
basisvoorwaarde� is�voor�de�ontwikkeling�van�een�grote�biodiversiteit.�Bezonning�van�de�waterpartij�en�
een�kruidenrijke�vegetatie�op�de�bodem�komen�hiermee�ook�in�het�geding.�Bovendien�zullen�de�bomen�
de concurrentie met elkaar aangaan waardoor veel van hen niet voldoende tot hun recht kunnen komen, 
ze�worden�letterlijk�overschaduwd�door�een�sterkere�buurboom.�De�cultivars�en�uitheemse�soorten�uit�de�
voormalige�kweektuin�hebben�vooral�sierwaarde�en�cultuurhistorische�waarde,�het�zijn�relicten�uit�een�
lange�historie�van�deze�plek�als�(voormalige)�stadskweektuin.
Tijdens�de�uitvoering�van�het�ontwerp�in�2015�zijn�reeds�enkele�bomen�verplaatst�i.v.m.�de�aanleg�van�de�
watergangen.�Mede�onder�invloed�van�extreem�droge�periodes�in�de�afgelopen�jaren�verkeren�niet�alle�
bomen�in�goede�conditie.�Daarnaast�kan�het�zo�zijn�dat�door�het�graven�van�de�watergangen�de�grond�er�
omheen�juist�droger�is�geworden,�dit�is�echter�niet�onderzocht.�Het�huidige�bomenbestand�is�ingemeten�
en�ingetekend,�hierbij�is�niet�van�iedere�boom�beoordeeld�hoe�de�conditie�is.�Van�enkele�bomen�is�aange-
geven�dat�ze�(nagenoeg)�dood�zijn.�In�dit�uitwerkingsplan�is�gewerkt�met�de�beschikbare�gegevens.�Het�
verdient aanbeveling de conditie van de bomen na voltooiing van dit plan in kaart te brengen.

Zichtlijn vanaf huidige ingang (en vanuit Judith Leysterstraat) naar noordzijde, huizen achter HK zijn ‘s winters te zien. Obstakels 
als geparkeerde auto’s, bloembakken, containers, bewegwijzering verstoren de zichtlijn. De klinkerbestrating is onregelmatig.

De ‘voormalige zichtlijn’ vanaf de voormalige ingang, ten oosten van de huidige ingang is nog tot aan het arboretum beleefbaar. 
Asfalt geeft het voorterrein een kille uitstraling.
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Deelgebieden



Heesters
De afgelopen jaren is er al geïnvesteerd in de aanplant van een gevarieerd heesterbestand bestaande 
uit�voornamelijk�waardevolle�inheemse�soorten.�Omdat�er�beperkte�ruimte�in�de�HK�is�en�heesters�veel�
impact�hebben�op�de�ruimtelijk�beleving�van�het�park�is�een�weloverwogen�plaatsing�van�de�heesters�van�
belang.�Hier�zal�in�het�uitwerkingsplan�helderheid�in�gegeven�worden.

Gras- en kruidenvegetaties 
Afgezien�van�enkele�grote�bloemrijke�grazige�plekken�met�overheersend�rolklaver�en�bloemrijke�steile�
slootoevers�zonder�riet�is�het�aantal�bloeiende�kruiden�beperkt�in�soorten�en�aantallen.�Schermbloemige�
soorten�als�Fluitenkruid,�Peen,�pastinaak�en�Gewone�berenklauw�zijn�weinig�aanwezig.�Hetzelfde�geldt�
voor� lipbloemen�en� andere�buisbloemen,� evenals� voor�planten�met�bloemhoofdjes� zoals� knoopkruid,�
kruiskruid, havikskruid, leverkruid en boerenwormkruid.  
In�de�huidige�situatie�komt�er�plaatselijk�veel�bijvoet�en�guldenroede�voor,�met�name�de�bijvoet�is�een�
hoge�plant�die�nu�te�veel�effect�heeft�op�het�beeld�en�op�de�soortenrijkdom�(verdringing).�Zo�is�de�sleeheu-
vel�door�deze�plant�moeilijk�beleefbaar.�Een�voordeel�is�weer�dat�de�hellingen�hierdoor�minder�betreden�
worden�en�minder�aan�slijtage�onderhevig�zijn.�Maar�nu�heeft�dit�kruid�te�veel�impact�op�de�beleving�en�
natuurwaarden van het park.

Infrastructuur, paden
Op dit moment is slechts een klein deel van de paden geschikt voor minder validen, een serieus rondje 
voor rolstoelgebruikers wordt nog gemist. De paden in het park bestaan grotendeels uit graspaden. Ver-
der�is�er�asfalt�toegepast�voor�wandelpaden,�wat�niet�bijdraagt�aan�een�prettige�en�informele�sfeer.

Beheer
Een�groot�deel� van�de�HK,� zoals�het�nieuwe�wandelgebied� langs�het�water,�de�Fruittuin/bloementuin,�
het�Marktplein,�de�Paddenpoel�en�het�Arboretum,�worden�met�veel�inzet�onderhouden�door�een�groep�
vrijwilligers,�onder�leiding�van�de�SHK.�Omdat�nu�niet�helder�genoeg�is�waar�in�het�park��gekozen�is�voor�
bijvoorbeeld�riet�en�heesters,�zijn�de�uitgangspunten�voor�het�beheer�ook�niet�altijd�duidelijk.�De�keuzes�
die in dit uitwerkingsplan worden gemaakt bieden een direct uitgangspunt voor het bepalen van het 
toekomstig beheer. De uitwerking van dit beheer valt niet binnen dit uitwerkingsplan.

1.3 Deelgebieden
1 Entreegebied
Het�entreegebied�valt�buiten�het�plangebied�van�deze�visie.�Toch�wordt�het�hier�meegenomen�omdat�dit�
dé plek is waar mensen de HK binnenkomen, het is beeldbepalend en richting gevend voor het vervolg 
van�een�bezoek.
De�ruimte�wordt�omzoomd�door�hagen,�gebouwen�en�het�hek�langs�de�Kleverlaan.�Het�bestaat�voorna- De zichtlijn over de lengte van het water is een belangrijk uitgangspunt om te bepalen waar de oevers open en dichter (riet en 

opslag) mogen zijn . In de huidige situatie is er te veel riet om het water en de zichtlijnen goed te kunnen beleven. 

De uitvoering van de formele wandelpaden in asfalt heeft een kille uitstraling die niet past bij dit stadspark. Links de ingang en 
daarachter de fietsenstalling.(Deelgebied 1)
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Het uitzicht vanaf de heuvel is prachtig, zeker in de herfst. Riet en enkele bomen beperken zicht op het water-ecoparkje met de 
poel.

Vanaf de heuvel in de noordoosthoek is prachtig zicht over een groot deel van de HK. De waterpartijen zijn door het vele riet in 
de oevers (met name in de zomer) niet goed leesbaar

Vanaf de heuvel loopt het pad nagenoeg in een rechte lijn door tot voorbij de heuveltjes in de verte wat een lange zichtlijn geeft. 
Om niet in een keer te overzien hoe het pad loopt is enige variatie in deze lijn is welkom

In deze rand staan al bomen en er zijn recentelijk inheemse heesters aangeplant. De beoogde ‘losse haag’ met bomen moet 
nog tot ontwikkeling komen. 
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melijk�uit�twee�speelweides�die�veel�worden�gebruikt�door�gezinnen�om�te�spelen,�zitten,�picknicken�en�
ontmoeten.�Daarnaast�worden�er�jaarlijks�een�aantal�markten�gehouden�op�dit� ‘groene�voorplein’.�Voor�
deze�doeleinden�werkt�het�goed.
Qua�beleving�zijn�de�rechte�paden�met�de�lindebomen�erlangs�sterk�beeldbepalend,�ze�verdelen�de�ruim-
te�in�twee�rechthoeken�op�enigszins�formele�wijze.�Het�asfalt�van�de�wandelpaden�doet�onvriendelijk�en�
industrieel�aan�en�past�niet�bij�de�uitstraling�van�een�groen�en�duurzaam�stadspark�met�historie.
Een�klein� stukje� rechts� van�de�huidige� ingang� loopt� tegenwoordig�een� zichtlijn� tussen�de�bebouwing�
door,�helemaal�naar�de�noordzijde�van�het�park.�Dit�entreepad�is�voor�voetgangers�en�fietsers�de�kortste�
en�makkelijkste� route�naar�het� ‘Marktplein’.�Auto’s� zijn�niet�meer� toegestaan� via�deze�entree,�bestem-
mingsverkeer�heeft�uitsluitend�toegang�via�de�zijingang�aan�de�Ter�Spijtstraat.�De�realisatie�van�de�fiets-
parkeerplaats�op�het�voorterrein�had�tot�doel�om�fietsen�op�het�terrein�te�ontmoedigen.�Dit�is�echter�nog�
niet�voldoende�gelukt,�veel�mensen�fietsen�over�het�terrein�naar�achteren�en�parkeren�daar�ergens�hun�
fiets.�Het� is�de�wens�om�fietsen�op�het� terrein�verder� te�ontmoedigen.�De�entreeweg�dient�hierbij�wel�
toegankelijk�te�blijven�voor�de�hulpdiensten�zoals�brandweer�en�ambulance.�
Door meerdere ingrepen onder het entreepad, o.a. met kabels en leidingen ligt de klinkerbestrating er nu 
rommelig�en�onregelmatig�bij.�
De�voormalige�ingang,�met�dezelfde�witte�toegangshekken,�lag�vroeger�iets�oostelijker,�zie�foto�pagina�6. 
Hier�was�een�lange�zichtlijn�naar�achteren,�tussen�het�arboretum�door.�Met�het�verplaatsen�van�de�ingang�
heeft�deze�zichtlijn�haar�functie�grotendeels�verloren.�Ook�is�de�zichtlijn�verkort�door�het�uitgroeien�van�
bomen�en�heesters�in�het�arboretum�en�door�tijdelijke�objecten�die�de�lijn�onderbreken.
De�cirkel�van�wilgen�op�het�voorterrein�is�juist�een�informeel�en�meer�natuurlijk�element�en�kan�gezien�
worden als een link naar de speelnatuur in de naast gelegen ‘Paddenpoel’.

2 Rondje kweektuin ‘cultuur-natuur’
Vanuit het entreegebied kan men door de poort in de beukenhaag starten met het ‘Rondje kweektuin’  
langs�de�waterpartij.�Het�is�een�organisch�gevormd�graspad�en�is�niet�geschikt�voor�mensen�die�slecht�ter�
been�zijn�of�in�een�rolstoel�zitten.�Langs�het�pad�staan�nu�te�veel�voormalige�kweektuinbomen�en�ze�staan�
te dicht op elkaar.
Dit�deelgebied�springt�in�het�oog�vanaf�de�Kleverlaan,�de�doorgaande�weg.�Het�is�fraai�om�voorbijkomend�
een�blik�op�de�waterpartij�en�de�bomen�te�werpen.�In�de�huidige�situatie�is�het�water�echter�weinig�beleef-
baar door te veel oeverbegroeiing van riet en opslag van wilg en els.
In�de�zuid�oosthoek�is,�evenals�de�in�de�overige�drie�hoeken�van�het�plangebied,�een�heuvel�opgeworpen,�
conform het ontwerp uit 2013. Hier staat een bord waar aankondigingen op gedaan worden van geplande 
evenementen.
Al wandelend door dit gebied is aan de overkant van het water van Paddenpoel beleefbaar, een speelplek 
voor�kinderen.�Deze�beleving� is�echter�ook� ingeperkt�door� rietbegroeiing�en�opslag�van�boompjes.�Zo�
is�de�sleeheuvel�vanaf�de�oostkant�nagenoeg�niet�zichtbaar,�deze�gaat�op�in�begroeiing,�ook�van�hoog�
opgaande�planten�zoals�bijvoet�en�gulden�roede.
Het woord cultuur in de titel refereert aan de (ook vanaf de weg) beleefbare cultuurhistorie van de kweek- Door de opslag van wilgen en de knotwilg is de lijnvoering van de oevers, het eiland en de achtergrond moeilijk leesbaar.  Het 

groen gaat in elkaar over, er zit weinig spanning en diepte in. 

Door de oeverbeplanting van riet, wilgenopslag en knotwilg is de lijnvoering van de oevers en het eiland, de heuvel op de 
achtergrond (met trappetje) moeilijk leesbaar.  Het groen gaat in elkaar over, er zit weinig diepte in. 
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Door het riet in de oever zijn de knotwilgen links slecht in beeld, ze komen niet tot hun recht. Wilgen en riet ogen als één groene 
massa. De watergang is niet meer beleefbaar. 

Op het heuveltje in de noord west hoek is de beplanting (m.n. bomen) bijna helemaal gesloten. De zichtlijn vanuit de Duin-
doornstraat op het torentje van het monument vervaagd steeds meer door groeiende boomkronen.

In de winter is het torentje vanuit de Duinoordstraat nog te zien, maar wanneer er weer blad aan de bomen zit is dit nauwelijks 
nog mogelijk

Beeldbepalende bomen in deelgebied 4 zijn deze twee treurwilgen op de voorgrond. Op warme zonnige dagen bieden ze een 
welkome schaduwplek, zeer geschikt om even onder te zitten.
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tuin� (bomen)� en�de� ruimte�die� de�HK�ook� aan� cultuur�wil� geven,� bijvoorbeeld� in� de� vorm� van� kunst.
Daarnaast is vanuit dit deelgebied het monument met het torentje (de voormalige kaatsbaan) ook goed 
beleefbaar. 
Langs�de�rand�met�de�Ter�Spijtstraat�zijn�nabij�de�zijingang�inheemse�heesters�aangeplant�om�bij�te�dra-
gen�aan�de�biodiversiteit.�Hier�staat�bijvoorbeeld�ook�duindoorn�tussen,�een�plant�die�past�bij�een�duin-
landschap,�niet�bij�de�groeiplaats�in�een�stadspark.�Een�deel�van�de�heesters�staat�te�dicht�langs�het�pad,�
deze�zullen�in�de�weg�staan�als�de�heesters�groeien.
Helemaal�aan�de�noordzijde,�langs�het�asfaltpad�aan�het�uiteinde�van�de�watergang,�zijn�heesters�geplant.�
Deze�waren�bedoeld�om�te�voorkomen�dat�iemand�in�het�water�zou�belanden,�maar�inmiddels�staat�hier�
voor�dat�doel�een�schapenhek.�De�heesters�nemen�waardevol�zicht�op�de�watergang�weg.

3 Natuurspeelplek Paddenpoel
Dit�is�waarschijnlijk�het�meest�intensief�gebruikte�deelgebied�van�de�HK.�Deze�speelplek�bestaat�uit�heu-
veltjes,�paadjes�en�allerlei�natuurlijk�vormgegeven�speeltoestellen�om�te�klimmen,�kruipen,�met�water�te�
spelen,�etc.�Dit�wordt�zo�instensief�gedaan�dat�hellingen�afkalven�door�het�intensieve�gebruik.�Buiten�deze�
onvoorziene�slijtage�voldoet�Paddenpoel�aan�de�meeste�wensen.�Er�staan�nog�wel�(te)�veel�kweekbomen�
en de rietoevers vragen om aanpassingen, maar de plek functioneert grotendeels naar behoefte.
In�deze�visie�wordt�niet�in�detail�ingegaan�op�de�vormgeving�van�de�diverse�speelplekken�en�speeltoestel-
len�van�Paddenpoel.�Dit�wordt�door�de�SHK�zelf�beheerd�en�vormgegeven.

4 Water-eco park
Zoals de naam al impliceert is dit gebied bedoeld om water-eco natuur de ruimte te geven. Zo is hier 
ook�een�poel�aangelegd.�In�de�huidige�situatie�zijn�er�echter�te�weinig�natuurwaarden.�De�flauwe�oever�
van�de�poel�ligt�niet�zonnig�genoeg�en�de�oevers�van�de�watergang�bieden�te�weinig�variatie�voor�meer�
biodiversiteit.� In�het� ‘grasveldje’� ten�zuiden�van�de�poel�staat�bovendien�te�veel�opgaande�beplanting.�
Met�name�de�elzen�verrijken�de�bodem,�doordat�een�bacterie�in�hun�wortelgestel�stikstof�uit�de�lucht�kan�
binden.�Voor�hogere�natuurwaarden�zijn� juist�armere�en�schralere�omstandigheden�nodig,�omdat�hier�
meer�bijzondere�soorten�bij�gedijen.
Daarnaast�leveren�de�elzen�schaduw,�wat�niet�strookt�met�de�gewenste�vorming�van�schraal�grasland.
Langs�de�zuidrand�van�het�parkje�staan�enkele�jonge�schietwilgen.�Ook�dit�zullen�op�den�duur�forse�bo-
men�worden,�die�bovendien�veel�schaduw�zullen�geven.�Langs�de�zuidzijde�ligt�nu�een�(tijdelijke)�com-
posthoop.

5 Rondje kweektuin ‘natuur-cultuur’
Het vervolg van het ‘Rondje kweektuin’ in deelgebied 2 gaat door in dit gebied. Hier staat natuur als eerste 
genoemd, cultuur komt om de 2e�plaats.�Hier�is�bijvoorbeeld�al�een�takkenril�aangelegd�tussen�het�pad�
en�de�watergang.�Een�takkenril�verhoogd�de�natuurwaarde�en�de�duurzaamheid�van�het�park:�er�kunnen�
beestjes in schuilen en houtig snoeiafval wordt ter plekke verwerkt (in plaats van afgevoerd). 
Dit� is�ook�het�gebied�waar�een� tijdelijk�composthoop�een�plek�zal�krijgen,�hier�wordt�maaisel�en�blad�

opgeslagen en periodiek weggehaald om elders te verwerken. Voor een permanente opslag van compost 
wordt�door�de�SHK�nog�naar�een�geschikte�plek�gezocht.
Ook� in�dit� gebied� staan�nu�nog� te� veel� kweektuinbomen.�De� randen� van�het�gebied� zijn�merendeels�
beplant�met�hagen,�er�is�weinig�tot�geen�verbinding�met�de�achterliggende�kweektuinstraat.�Langs�de�Ter�
Spijtstraat�zijn�ook�hier�enkele�inheemse�heesters�aangeplant.�Het�aanplanten�van�kamperfoelie�en�een�
den�aan�de�voet�van�een�hoogtstam�kweektuinboom�lijkt�een�goed�bedoelde�poging�om�een�gevarieerde�
bossituatie�na�te�bootsen,�maar�het�is�niet�realistisch�om�deze�strook�van�ca.�3�meter�als�bos�te�benaderen.�

6 Arboretum
Een�arboretum�is�een�verzameling�en�tentoonstelling�van�bijzondere�bomen�en�heesters.�In�het�hart�van�
de�HK�ligt�een�langerekt�rechthoekig�arboretum,�aangelegd�in�ca.�1902�door�L.A.�Springer.�De�‘bomen-
tuin’�wordt�doorsneden�door�een�verticaal�en�een�horizontaal�pad�in�een�kruisvorm.�De�lange�as�is�een�
oude�zichtlijn�vanuit�de�voormalige�ingang.�Deze�wordt�in�de�huidige�situatie�nagenoeg�niet�meer�als�pad�
gebruikt.�De�zuidelijke�helft�van�dit�pad�is�uitgevoerd�in�asfalt,�hier�ligt�tijdelijk�een�berg�klinkers�opge-
slagen�die�de�zichtlijn�wat�verstoord.�Ook�door�het�uitgroeien�van�de�bomen�en�heesters�is�deze��zichtlijn�
minder beleefbaar.
Er is jarenlang weinig beheer gepleegd in het arboretum, waardoor er veel spontane opslag van bomen 
en�heesters�tussen�stond�en�staat.�Niet�alle�bijzondere�bomen�komen�tot�hun�recht�en�bovendien�zijn�een�

Langs deze zichtlijn richting de huidige ingang staan in de huidige situatie veelal verstorende elementen zoals plantenbakken 
en auto’s. Door de aanleg van een witte brug in de zichtlijn wordt het nog belangrijker deze open te houden.
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Verschillende containers van verschillende gebruikers staan nu verspreid rond het marktplein en het arboretum. Geen fraaie 
aanblik.

Op het marktplein staan verspreid enkele detonerende containers, los geparkeerde fietsen  en soms auto’s

Een deel van de fruittuin welke nog ingericht zal worden, met aan het einde 5 tamme kastanjes dicht op elkaar geplant. De oude zichtlijn vanaf de voormalige ingang, vanuit het noordeinde van het arboretum bekeken met de tijdelijke berg klinkers 
in het zicht.
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aantal�bomen�zo�groot�geworden�dat�ze�andere�exemplaren�verdringen.�
Dik�Vonk,�voormalig�stadsecoloog,�heeft�een�visie�op�het�arboretum�geschreven.�Deze�visie�is�niet�in�dit�
uitwerkingsplan�verwerkt,�maar�als�bijlage�1�toegevoegd.�

7 Fruittuin/bloementuin
Voor de inrichting van dit deelgebied wordt een separaat ontwerp gemaakt, buiten dit uitwerkingsplan. 
Er�staan�al�wat�fruitbomen,�tamme�kastanjes�en�fruitstruiken�en�er�zijn�wat�sierbedden�aangelegd�door�
‘Wij�Telen�Groente’.�In�de�omvorming�van�de�kweektuin�is�asfalt�langs�de�kas�reeds�verwijderd�en�vervan-
gen�door�vriendelijker�ogende�halfverharding.�Met�name�het�westelijk�deel�is�nog�niet�ingericht,�het�is�
nu een beetje een verloren gebiedje. Er loopt nu een pad van stoeptegels richting het hek, richting de 
springertuin.  
Ook�al�wordt�deze�ruimte�door�verschillende�partijen�gebruikt,�toch�verdient�het�aanbeveling�om�de�rand�
rond de kassen qua beeld en uitstraling als een geheel vorm te geven. Herkenbaar als plukttuin/bloemen-
tuin,�zo�dat�men�echt�ervaart�een�ander�gebied�te�betreden.�
In�de�meest�zuidelijke�punt�van�de�fruittuin�staan�nu�(te)�veel�bomen,�waaronder�5�tamme�kastanjes�van�
de grootte 1a (wordt 20 meter of hoger).

8 Marktplein
Het marktplein is het centrale plein van de HK, waar de deelgebieden rondom liggen. Het heeft een recht-
hoekige�vorm�en�ligt�in�het�verlengde�van�de�huidige�zichtlijn�vanaf�de�ingang.�Langs�de�westkant�van�het�
marktplein ligt de grote kas met daarin verschillende ondernemers en organisaties ondergebracht. In de 
uitvoeringsfase van de HK is de vloer helemaal bestraat met gebakken klinkers, die ook in het entreepad 
door� lopen.�Stelcon�platen�zijn�hiermee�vervallen,�de�klinkers�geven�een�vriendelijker�en�authentieker�
beeld�en�zorgen�voor�meer�samenhang�in�het�park.�Zijwegen�richting�de�oostelijk�ingang�en�richting�Pad-
denpoel�en�dwarsas�van�het�arboretum�zijn�nog�uitgevoerd�in�asfalt.

Het ‘terras met de beeldjes’ heeft nu geen functie. Om parkeren tegen te gaan zijn de plantenbakken geplaatst.
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2.1 Visie
Het�streefbeeld�voor�de�HK�is:�Een�gevarieerd�stadspark�met�een�informele�en�groene�sfeer,�waarbij�ver-
schillende�deelgebieden�beleefbaar�zijn,�maar�er�ook�samenhang�heerst.
Om alle gewenste functies en sferen in de beperkte beschikbare ruimte onder te kunnen brengen worden 
er�keuzes�gemaakt:�Niet�alle�bomen�kunnen�blijven�en�niet�alle�natuurgemeenschappen�kunnen�een�plek�
krijgen�die�ook�echt�iets�bijdraagt.�De�visie�op�de�HK�wordt�nader�toegelicht�in�de�volgende�paragrafen�
over de elementen en deelgebieden in het park.

2.2 Elementen
Relevante�elementen�die�hier�niet�genoemd�worden�komen�aan�bod�bij�de�deelgebieden.

Recreatie 
Naast�de�speelvelden,�bij�de� ingang,� zijn�Paddenpoel,�de� terrassen�en�het�Marktplein�de�drukke�plek-
ken. Dit uitwerkingsplan is niet bedoeld om de recreatiedruk te verhogen, maar om de recreatie die er 
plaatsvind�kwalitatief�te�verbeteren.�De�rondwandelingen�zijn�bedoeld�voor�kleine�groepjes.�Daarom�zijn�
de�paden�smal�en�de�zitplekken�van�bescheiden�omvang.�Per�deelgebied�staat�aan�het�einde�genoemd�
welke�doelgroepen�en�welke�intensiteit�van�de�recreatie�beoogd�zijn.

Ecologie
Kansen�om�in�de�HK�effectief�soortenrijke�biotopen�te�ontwikkelen�worden�vooral�gecreëerd�met:�
• zonnig�gelegen,�matig�voedselarm,�droog,�bloemrijk�grasland�
• bloemrijke�hoge�kruiden�op�voedselrijkere�gronden�
• bosrandsituaties�met�hoge�kruiden�en�bloem-�en�besrijke�struiken
Daarnaast� worden� plaatselijk�moerasplanten�met� het� bijbehorende� dierenleven� ontwikkeld� in� smalle�
randen�en�op�plaatselijk�uit�te�graven�natte�plekken.�Voor�nieuw�te�ontwikkelen�echt�bos�is�geen�ruimte�
beschikbaar.�Het�bosje�van�Springer� (buiten�plangebied)�en�het�Arboretum�zijn�de�enige�plekken�met�
een�plaatselijk�bosachtig�karakter�en�bos-microklimaat.�Voor�de� rest�van�het�groene�deel�van�HK� is�de�
haalbare�doelstelling�het�scheppen�van�bloemrijke,�zonnige�plekken�die�vaak�beschut�gelegen�zijn�door�
aangrenzende�houtige�begroeiing.�Hiermee�kan�een�groot�aantal�inheemse�bloemrijke�gewassen�worden�
gestimuleerd�die�voedsel�zijn�voor�veel�soorten�insecten�van�veel�typen�zoals�dagvlinders,�nachtvlinders,�
bijen�en�andere�vliesvleugeligen,� (zweef)vliegen,�bladluizen,�springhanen,�kevers�en� [roof]insecten�en�
insectenetende�vogels�en�kleine�zoogdieren.
Per deelgebied wordt aangegeven wanneer er aanpassingen ten goede van de ecologie worden gedaan.
Bij�de�verdere�ontwikkeling�van�de�begroeiingen�kan�voor�de�keuze�van�de�toe�te�passen�soorten�gebruik�
worden�gemaakt�van�de�informatie�in�bijlage�2,�3�of�4.�Het�is�niet�noodzakelijk�om�uitsluitend�inheemse�

soorten�te�gebruiken.�In�beperkte�mate�(maximaal�20%�van�de�massa)�zijn�ook�uitheemse�soorten�wel-
kom.�Daarbij�gaat�het�om�soorten,�die�een�eetbaar�product�voor�de�mens�leveren,�als�solitair�een�belang-
rijke�sierwaarde�hebben�of�die�nectar�of�stuifmeel�leveren�in�maanden�met�weinig�inheemse�bloemen.

Water en riet 
De�grote� lijn�van�de�waterpartij�voldoet� in�principe�goed.�De�oevers�zijn�grotendeels�steil,�daar�er�niet�
voldoende�ruimte�is�om�deze�overal�flauwer�te�maken.�In�het�ontwerp�is�de�waterpartij�nagenoeg�gelijk�
gebleven�aan�de�huidige�situatie.�Wel�zijn�er�enkele�aanpassingen�in�deelgebied�3�en�4.�Het�langerekte�
eiland in Paddenpoel wordt verlaagd en in de oevers van het water-ecopark worden de natuurwaarden 
verhoogd,�dit�wordt�nader�toegelicht�bij�de�betreffende�deelgebieden.
Riet�heeft�potentieel�veel�natuurwaarde,�het�zuivert�het�water�en�het�biedt�schuilplaats�voor�diverse�dier-
soorten�zoals�vogels,� insecten�en�waterdieren.�Het�is�dus�belangrijk�dat�riet�op�aangewezen�plekken�in�
het� park� de� ruimte� krijgt.�Overige� oeverplanten� zoals� lisdodde,�moerasspirea,� zwanenbloem,�wederik,�
koninginnekruid,�kattenstaart�e.d.�zijn�welkom�in�de�oevers,�mits�ze�niet�gaan�overheersen,�te�veel�andere�
soorten�verdringen�en�te�veel�zicht�wegnemen.�Hoe�soortenrijker�hoe�beter.�In�het�plan�wordt�weergege-
ven�waar�plaats�is�voor�riet�langs�de�oevers,�zodanig�dat�de�(secundaire)�zichtlijnen�open�blijven.�De�exacte�
ligging�en�breedte�van�de�rietoevers� is� indicatief�weergegeven.�Op�basis�van�ervaringen� in�de�praktijk�
kunnen�kunnen�hierin�kleine�aanpassingen�wenselijk�zijn.�Er�zal�een�balans�moeten�komen�tussen�de�
hoeveelheid�riet�om�de�waterkwaliteit�te�verbeteren�en�de�open�plekken�om�zicht�op�het�water�te�heb-
ben.�Zonnige�open�waterplekken�zijn�daarbij�ook�belangrijk�voor�de�ontwikkeling�van�waterplanten�en�de�
levenscyclus van insecten en ander waterleven. 
Verder�is�het�van�belang�dat�(houtige)�opslag�uit�de�oevers�verwijderd�wordt.�In�de�HK�staan�voldoende�(te�
veel) bomen en ook het heesterbestand is nagenoeg op peil. Er is geen ruimte voor nog meer bomen en 
stuiken�zonder�zichtlijnen�en�zicht�op�de�waterpartij�te�verstoren.�Bovendien�zijn�zonnige�plekken�in�het�
park van groot belang. 
De�huidige�beheerafspraken�met�Rijnland�voor�de�watergangen�en�de�oevers�worden�nog�geëvalueerd�en�
waar�mogelijk�aangepast�om�de�natuurwaarden�te�verbeteren�en�te�borgen.�Hierover�wordt�door�de�SHK�
ook�advies�ingewonnen�bij�Landschap�Noord-Holland.

Bomen
In�de�aangepaste�inrichting�blijven�kweektuinbomen�als�cultuurhistorische�structuur�herkenbaar�bestaan�
en�krijgen�ze�de�ruimte�om�volwassen�te�worden.�De�te�verwachten�boomkronen�(breedte�van�de�kroon)��
van�de�bestaande�bomen�zijn�bij�benadering�ingetekend�en�zijn�de�blauwdruk�voor�de�toekomst.�
Zoals�eerder�genoemd�staan�er�nu�te�veel�bomen�te�dicht�op�elkaar.�De�meeste�bomen�zijn�nog�tamelijk�
jong,�dit� is�de�tijd�om�een�deel�van�de�bomen�te�verwijderen,�zodat�de�blijvers�ook�echt�in�volle�glorie�
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kunnen�blijven.�Daarom�is�er�gedund�in�het�bomenbestand,�waar�mogelijk�blijven�de�voormalige�kweek-
boomrijen�nog�enigzins�herkenbaar.�Door�deze�cultivars� te�behouden�worden�de�ecologische�waarden�
niet�versterkt,�maar�hier�zal�op�andere�onderdelen�meer�aandacht�aan�gegeven�worden.�Bomen�waarvan�
een�slechte�conditie�bekend�is�worden�ook�verwijderd.�Op�enkele�plekken�staan�in�het�ontwerp�nog�te�veel�
bomen,�hier�zal�ter�plekke�bekeken�moeten�worden�welke�bomen�het�beste�kunnen�blijven�op�basis�van�
de�conditie�van�de�bomen.�In�een�aparte�bomenkaart�worden�deze�plekken�aangegeven.
Uitgangspunt�voor�de�te�verwijderen�bomen�is�dat�de�SHK�zelf�bepaald�wanneer�ze�verwijderd�worden.�
Voor sommige bomen is een kapvergunning nodig.
Vooralsnog is er geen ruimte in het park om nieuwe bomen aan te planten die de biodiversiteit vergroten. 
Mochten er in de toekomst bomen uitvallen waardoor er te veel gaten ontstaan dan kan hier alsnog voor 
gekozen�worden.�Ter�vergroting�van�de�natuurwaarde�en�de�biodiversiteit� is�het�aan�te�bevelen�om�de�
niet-inheemse bomen en bomen van de 1e�grootte�categorie�bij�afsterven�te�vervangen�door�soorten�van�
de�tweede�of�derde�grootte�categorie.�Bij�het�vervangen�van�uitgevallen�bomen�zal�ook�gekeken�moeten�
worden�naar�de�weerbaarheid�van�deze�boom�in�het�veranderende�klimaat.�Ook�voorheen�sterke�en�waar-
devolle�inheemse�bomen�zijn�niet�altijd�meer�bestand�tegen�de�steeds�extremere�groeiomstandigheden. 
Zie�bijlage�2:�lijst�van�ecologisch�effectieve�bomen
Het�valt�nu�nog�niet�te�voorzien�hoe�alle�bomen�zich�zullen�ontwikkelen�in�de�veranderende�klimaat�om-
standigheden�(extremere�droge-�en�natte�periodes�en�hoger�temperaturen).�Eventuele�schade�aan�bomen�
wordt�soms�pas�na�jaren�zichtbaar.�

Heesters
In het kader van ‘de juiste plant op de juiste plek’ verdient het aanbeveling het sortiment en de standplaats 
van�een�aantal�heesters�nog�eens�goed�te�bekijken.�De�eerder�genoemde�duindoorn�is�een�heester�die�
hier niet past en een kamperfoelie of den aan de voet van een hoogstamboom is geen goede combinatie. 
In�de�bijlagen�volgt�nog�een�overzicht�van�een�waardevol�en�goed�toepasbaar�sortiment.�Per�deelgebied�
wordt�waar�relevant�en�reëel�ook�aangegeven�of�nieuwe�heesters�hier�passen.�
Het� is�aan� te�bevelen�hiervoor�eerst�een�beplantingsplan� te�maken,�waarbij�zorgvuldig�wordt�gekozen�
welke�heester�waar�het�beste�aangeplant�kan�worden.�Hierbij�is�van�belang�dat�er�rekening�gehouden�
wordt met de toekomstige hoogte en breedte van de heester, evenals de gewenste standplaats. Zo dient 
ook� rekening�gehouden� te�worden�met�bomen�nabij�de�heesters:�hoeveel� schaduw�zullen�deze� in�de�
(nabije)�toekomst�geven?�Als�eerste�worden�te�verplaatsen�heesters�(zie�deelgebieden)�hiervoor�gebruikt.�
Als�er�dan�nog�ruimte�beschikbaar�is�kan�dit�aangevuld�worden�met�inheemse�heesters,�passend�bij�de�
omstandigheden�van�de�HK.�Bij�voorkeur�wordt�gekozen�uit�het�sortiment�volgens�de�aandachtssoorten�
per�provincie:�zeldzame�en�karakteristieke�soorten.�Zie�bijlage�3:�Lijst�van�ecologisch�effectieve�heesters.�
Aandachtsgebieden�bij�aanplant�zijn�groeiplaats�en�beheer�van�de�heesters

Gras- en kruiden vegetaties
In�het�plan� is�op�een�aantal�plekken�bloemrijk�gras�gepland.�Dit�heeft� tot�doel�dat�hier�veel� inheemse�
bloeiende�soorten�staan�die�een�lust�voor�het�oog�vormen�als�men�er�langs�loopt.�Bovendien�dragen�deze�

soorten�bij�aan�de�biodiversiteit�van�het�park.
Op�overige�plekken�is�ruig�en�kruidenrijk�gras�gewenst,�bij�voorkeur�spontaan�ontstaan�en�zo�soortenrijk�
mogelijk.�Zowel�bijvoet�als�guldenroede�zijn�welkom,�maar�in�minder�mate.�Het�gewenste�beeld�is�dat�er�
minder hoge kruiden in minder hoge dichtheden voorkomen. Ook spontaan opgekomen soorten als de 
teunisbloem passen goed in het ruige gras. Welk beheer nodig is om de minder gewenste kruiden in te 
perken�zal�nader�bekeken�moeten�worden.��In�dit�uitwerkingsplan�wordt�dat�niet�nader�uitgewerkt.�

Infrastructuur, paden
Het�is�belangrijk�dat�ook�rolstoelgebruikers�gebruik�kunnen�maken�van�de�HK,�een�Rondje�kweektuin�wat�
geschikt is voor hen is dan ook grootste verandering in de padenstructuur. Verder is er in de materialise-
ring�van�de�infrastructuur�behoefte�aan�een�bij�het�park�passende�uitstraling�en�samenhang�tussen�de�ver-
schillende deelgebieden. Voor het totale park worden een aantal terugkerende materialen voorgesteld: 
• Gebakken�klinkers�(als�bestaand)�voor�de�hoofdstructuur�van�entree�t/m�marktplein�en�enkele�zijpaden.
• Halfverharding�(nog�te�bepalen�soort)�voor�de�rolstoeltoegankelijke�paden�
• Graspaden�in�de�meer�natuurlijke�delen�en�de�speelplaats
• Houtsnippers of een blotenvoetenpad in het arboretum
• Asfalt�uitsluitend�op�het�pad�vanuit�zijingang
Langs�de�paden�zijn�enkele�zitjes�gecreëerd,�zie�deelgebieden�en�uitwerkingsplan.�

2.3 Deelgebieden
1 Entreegebied
Voor het entreegebied wordt voorgesteld de asfaltpaden te vervangen voor een pad van halfverharding, 
wat�ook� in�de�deelgebieden�2�en�5�wordt� toegepast.�Halfverharding�oogt� vriendelijker,� informeler� en�
natuurlijker�dan�asfalt,�het�past�goed�bij�een�stadspark.�Bovendien�zorgt�herhaling�van�materialen�voor�
eenheid en samenhang op het terrein, door het pad richting deelgebied 2 door te trekken wordt de ver-
binding�tussen�deze�gebieden�gelegd.�Als�voordeliger�tussenoplossing�kan�er�ook�gekozen�worden�voor�
een�afstrooilaag�over�het�asfalt,�in�eenzelfde�kleur�als�het�pad�in�halfverharding.�In�een�latere�fase�kan�het�
asfalt alsnog vervangen worden door de halfverharding.
De�huidige,�enigszins�formele,�rechtlijnige�paden�zijn�gekoppeld�aan�de�lindebomen�erlangs.�Deze�vor-
mentaal�is�helder,�het�past�bij�de�uitstraling�van�een�entree�en�voldoet�voor�de�activiteiten�die�er�plaats-
vinden. Marktkraampjes kunnen goed langs de paden gerangschikt worden en de grasvelden voldoen als 
speel-�en�picknickveld.�Wel�zijn�de�hoeken�van�de�(halfverharde)�paden�afgerond�voor�een�organischer�en�
vriendelijker�beeld.�
De uitvoering van het entreepad in klinkers maakt dat dit herkenbaar is als hoofdpad. Ook sluit het mooi 
aan op de klinkers op het marktplein, het geeft een hoofdstructuur aan. Wel wordt aangeraden de klinkers 
opnieuw�te�leggen�zodat�het�er�weer�netjes�en�egaal�uitziet�en�beter�begaanbaar�is.�
Om�het�fietsen�over�dit�hoofdpad� tegen� te�gaan� is�het�plaatsen�van�verrijdbare�plantenbakken�aan� te�
raden. De doorgang wordt hiermee versmald en het geeft visueel een signaal dat het geen doorgaande 
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route�is.�Een�bordje�of�een�tekening�op�de�bestrating�met�een�instructie�kan�hierbij�ook�nog�helpen,�bij-
voorbeeld:�fietsers�afstappen.
Het�is�belangrijk�dat�de�plantenbakken�voor�bereik�door�hulpdiensten�makkelijk�te�verplaatsen�zijn.�
De�bewegwijzering�richting�alle�gebieden�werkt�goed,�maar�zou�bij�voorkeur�iets�naar�het�oosten�geplaatst��
kunnen�worden�om�de�zichtlijn�vrij�te�houden.
Doelgroep: iedereen die de HK wil bezoeken
(Recreatief) gebruik: intensief

2 Rondje kweektuin ‘cultuur-natuur’
Via een nieuw aangelegd halfverhard pad in het entreegebied kunnen nu ook rolstoelgebruikers een 
Rondje�kweektuin�rond�het�park�maken.�In�deelgebied�2�heerst�een�cultuurlijk�natuurlijke�sfeer,�waarbij�
de kweektuinbomen een directe link naar de cultuurhistorie vormen. Als toegevoegde waarde wordt langs 
het Rondje kweektuin ook ruimte geboden aan tentoonstelling van kunstobjecten, als een beeldentuin. 
De�met�een�ster�aangewezen�plekken�voor�kunst�zijn�indicatief
Door�de�randen�langs�de�Kleverlaan�en�Ter�Spijtstraat�tamelijk�open�te�houden�blijft�de�verbinding�met�
de�omgeving�ontstaan,�een� inkijkje�vanaf�de�weg�in�de�HK�wordt�gewaardeerd�en�blijft�behouden.�De�
bestaande�hagen�van�liguster�en�forsythia�worden�niet�hoger�dan�120�cm�zodat�er�nog�overheen�gekeken�
kan�worden.�Een�deel�van�de�recent�aangeplante�heesters�zal�verplaatst�worden�naar�deelgebied�5,�zodat��
doorzichten�van�en�naar�de�Ter�Spijtstraat�mogelijk�blijven.�In�het�uitwerkingsplan�is�de�rand�met�heesters�
aan�de�zuidoost�rand�gedund�op�basis�van�beeld,�niet�op�soort.�Dit�kan�in�de�praktijk�aangepast�worden,�
bij�voorkeur�op�basis�van�een�beplantingsplan.
Over�het�heuveltje� in�de� zuidoosthoek� loopt� een�graspaadje� vanwaar�men�een�blik�over�het�park� kan�
werpen.�Op�het�heuveltje�staat�een�boomschijf�die�ook�als�informeel�zitje�kan�dienen.�In�tegenstelling�tot�
de�meer�open�gehouden�zuid-�en�oostrand�van�dit�deelgebied�wordt�in�deze�hoek�met�het�heuveltje�wel�
enige�beslotenheid�gecreëerd�met�een�aantal�heesters.�
Langs�de�route�zijn�indicatief�enkele�bankjes�geplaatst�voor�een�rust�moment.�Ook�is�er�een�plek�gecreëerd�
waar�wat�meer�mensen�kunnen�zitten.�Dit�kan�bijvoorbeeld�een� langerekte� ‘bank’� zijn�van�gestapelde�
gerecyclede�materialen�zoals�boomstammen,�tegels�of�misschien�van�graszoden.�
Langs�het�pad�wordt�een�laag�hekje�van�dikke�takken�aangebracht�als�bescheiden�begrenzing�richting�de�
watergang,�referentiebeeld,�zie�referentiebeeld�pagina�21.�Om�voldoende�ruimte�voor�zowel�de�onder-
houdsstrook�als�het�nieuwe�wandelpad�te�creëren�zal�de�heuvel�in�de�hoek��een�stukje�afgegraven�moeten�
worden.�Deze�grond�kan�verwerkt�worden�in�deelgebied�4.�
De�heesters�aan�het�einde�van�de�watergang,�langs�de�asfaltweg�zullen�verplaatst�worden�naar�deelgebied��
5�zodat�de�zichtlijn�over�het�water�weer�beleefbaar�is.�
Doelgroep: voornamelijk volwassenen, soms met kinderen, mindervaliden
Recreatief gebruik: medium-intensief

3 Natuurspeelplek Paddenpoel
Zoals reeds genoemd voldoet de Paddenpoel grotendeels aan de wensen en de functie als natuurspeel-

plek.�Dit�deelgebied�wordt�intensief�gebruikt.�Wel�zal�ook�hier�gedund�worden�in�het�kweekbomenbe-
stand,�met�name�rond�de�‘sleeheuvel’�zodat�de�blijvers�ook�echt�de�ruimte�krijgen.�
Om�het�water�en�het�langerekte�eiland�beter�beleefbaar�te�maken�is�gekozen�om�het�maaiveld�van�dit�
eiland�te�verlagen�met�ca.�30�cm.�Zo�zal�de�noord-zuid�zichtlijn�over�het�water�enigszins�opener�worden�en�
ziet�het�eiland�er�natuurlijker�uit,�met�minder�steile�oevers.�
Langs�de�oevers�van�de�paddenpoel�is�op�een�aantal�plekken�ruimte�voor�stroken�riet�van�ca.�1�m�breed.�
Hierbij�is�gekeken�naar�zichtlijnen�vanaf�meerdere�kanten,�waarbij�de�beleving�van�de�watergang�en�van�
de natuurspeelplek vanuit deelgebied 2 de leidraad vormen. Daarnaast bieden de rietoevers juiste een 
welkome variatie in ‘open en dicht’ wat het spelen weer spannender maakt. 
Rond�de�watergang� speelt� veiligheid�een�belangrijke� rol.�De�kinderen�die�hier� spelen�doen�dit� onder�
begeleiding�en�verantwoordelijkheid�van�hun�ouder(s)/begeleider(s).�Te�veel�riet�in�de�oevers�maakt�het�
onoverzichtelijk�om�de�kinderen�in�het�oog�te�houden.
Doelgroep: kinderen onder toezicht van volwassenen (de ouders/begeleiders), 
Recreatief gebruik: intensief

4 Water-eco park
Het Water-eco park is bedoeld als mini natuurparkje, waar rust heerst en diverse biotopen een plek heb-
ben.�Er�is�behoefte�aan�een�goed�werkende�gradiënt,�een�geleidelijke�overgang�in�verschillende�leefge-
meenschappen:�van�water�naar�een�plas�dras-zone,�natte�grond�en�vervolgens�een�flauwe�oever.�Deze�4�
overgangen bieden aan verschillende planten en dieren een leef-, voedsel, en/of schuilplek. Hier kunnen 
laag�blijvende�soorten�groeien�als�dotterbloem,�brunel,�beekpunge.�Dat�voegt�een�nieuw�begroeiingstype�
toe,�wat�met�een�aanzienlijk�oppervlak�goed�herkenbaar�en�beleefbaar�is�voor�publiek.
Zowel�in�het�deel�met�de�amfibieënpoel�en�de�onderhoudsstrook�als�in�het�hier�aangrenzende�deel�met�
de�watergang�wordt�de�gradiënt�verbeterd.
Doorsnede A1 - A2 (pag. 24):
Met enkele aanpassingen in deelgebied 5 (het pad wordt iets verlegd) is er richting de heuvel in de noord-
oost�hoek� ruimte�om�de�oever� van�de�watergang� te� verbreden.�Dit� is�de� zonnige� zijde,�wat�gunstig� is�
voor�natuurvriendelijke�oevers.�Als�eerste�wordt�de�watergang�zelf�met�1,5�meter�verbreed�en�het�talud�
onder�water�wordt�flauwer.�Hierdoor�zullen�er�bij�het�schonen�van�de�watergang�naar�verwachting�meer�
oeverplanten�kunnen�blijven�staan.�Daarna�volgt�een�plas�dras�zone�van�ca.�3�meter,�waar�ca.�10�cm�water�
zal�staan.�Van�deze�specifieke�omstandigheden�profiteren�weer�andere�plant�en�diersoorten.�Vervolgens�
is�er�een�zone�van�‘natte�grond’�van�ca.�4�meter,��waarna�een�schuine�oever�van�ca.�3�m�tot�aan�de�tak-
kenril� volgt.� In�deze� takkenril� kunnen�dieren� schuilen.� Zo�ontstaat�er�een�waardevolle�oeverzone�waar�
meer�biodiversiteit�zal�ontstaan.�Het�hele�natte�gedeelte�van�de�oever�wordt�vrij�gehouden�van�opgaande�
beplanting�zoals�riet,�lisdodde�en�andere�hoog�opgaande�gewassen.�
Ten westen van de bocht in de oever is wel ruimte voor een rietstrook. Door ieder voorjaar de helft (in de 
lengte) af te maaien heeft men permanent overjarig riet, wat de biodiversiteit bevordert.
Doorsnede A2 - A3 (pag. 24):
Aan�de�noordoost�zijde�van�de�poel�wordt�een�plas-dras�zone�van�ca�1,25�m�toegevoegd.�Het�talud�naast�
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deze�zone,�richting�de�onderhoudsstrook,�wordt�steiler,�maar�dit�zal�per�saldo�meer�natuurwaarde�op�gaan�
leveren dan de huidige oever. In de noordwestoever van de poel wordt het bestaande riet gehandhaafd. 
De�combinatie�van�de�poel�met�flauwe�oevers,�plas�dras�zone,�riet,�een�klein�bosje�van�inheemse�heesters��
(meidoorn,�wegendoorn�en�wilde� liguster)�daarnaast� en�het� arboretum�met� als� rand�een� takkenril� zal�
voordelig�zijn�voor�veel�plant-�en�diersoorten.
Gras- en kruiden vegetaties
Het�grasland�ten�zuiden�van�de�poel�wordt�omgevormd�naar�droog-schraal�grasland.�In�dit�type�grasland�
komen�meer�bijzondere�soorten�voor�dan�in�voedselrijk�en�stikstofrijk�grasland.�Om�de�biodiversiteit�ook�
hier� te� vergroten� zullen�de� verrijkende�en� schaduwgevende�elzen�dus�moeten�wijken.�Ook�de�wilgen�
langs�de�zuidzijde,�langs�de�asfaltweg�worden�verwijderd�omdat�ze�op�den�duur�te�groot�worden.�Wilgen�
zijn�vochtminnende�bomen,�dus�ook�omvormen�tot�knotwilgen�zou�niet�passen�bij�deze�plek�waar�geen�
water�loopt�en�waar�het�doeltype�droog�en�schraal�grasland�is.�Langs�het�arboretum,�aan�de�westkant�van�
de takkenril, is ruimte voor een braamstruweel, een waardevolle schuil- en nestelplek voor onder andere 
vogels.�Door�de�begrenzing�van�de�takkenril�langs�het�arboretum�is�het�bramenbosje�tamelijk�goed�be-
heersbaar.�Er�zal�wel�zeer�regelmatig�onderhoud�nodig�zijn�om�groei�van�de�bramenstruiken�in�te�perken.
Langs�de�noordelijke�oever�van�de�watergang,�rond�heuvel�C�is�ruimte�voor�bloemrijk�grasland.�Komende�
vanaf�het�marktplein�biedt�dat�een�fraai�gezicht.�Van�belang�is�hier�een�mengsel�van�uitsluitend�originele�
inheemse�soorten�te�gebruiken�zodat�insecten�hier�ook�daadwerkelijk�profijt�van�hebben.
Nieuwe heuveltjes
De�ervaring�van�vrijwilligers�van�de�SHK�leert�dat�het�in�de�noord-oost�hoek�nogal�eens�waait.�De�wind�
komt�dan�van�meerdere�kanten.�Om�de�natuurwaarden�te�vergroten� is�deze�plek�gebaat�bij�een� luwer�
klimaat.�Voor�dit�doel�zijn�enkele�lage�heuveltjes�ingetekend�aan�de�oost�(A)�en�noord�(C)�zijde�van�de�
bocht�in�de�watergang.�I.c.m.�één�of�meerdere�heesters�(bijvoorbeeld�hazelaar)�zullen�deze�heuvels�enige�
windbeschutting�bieden.�Bovendien�geeft�reliëf�in�de�bodem�weer�meer�variatie�in�leefgemeenschappen�
voor�plant�en�dier.�De�tijdelijke�composthoop�bij�heuvel�A�vormt�qua�beeld�nog�een�steeds�veranderende�
heuvel. Heuvel B is laag en vormt meer een richel in het grasland. 
De� heuveltjes� dienen�meerdere� doelen:� windbeschutting,� reliëf,� een� gevarieerde� biotoop.� Bovendien�
kunnen�de�heuvels�worden�opgeworpen�met�de�grond�die�vrij�komt�bij�het�verbreden�van�de�oevers.�Ook�
de�grond�die�vrijkomt�met�het�uitgraven�van�het�cunet�voor�het�rondgaande�pad�in�halfverharding�kan�in�
de�heuveltjes�verwerkt�worden.�De�hoeveelheid�vrijgekomen�grond�versus�aan�te�leggen�heuveltjes�is�niet�
berekend.�Dit�zal�in�het�werk�bepaald�moeten�worden,�evenals�de�exacte�vorm�en�hoogte,�de�heuvels�in�
het�ontwerp�zijn�indicatief.�

Het�‘Water-eco�park’�is�gereguleerd�toegankelijk,�in�de�vorm�van�excursies,�rondleidingen,�schoolbezoek,�
e.d.� Zowel� volwassen� als� jeugdige�natuurliefhebbers� zijn�onder�begeleiding�welkom.� Zo�blijft� het� een�
rustig gebied waarin de (toekomstige) natuurwaarden worden beschermd.
Doelgroep: (natuurliefhebbers) volwassenen en kinderen onder begeleiding (excursies e.d.)
Recreatief gebruik: extensief

5 Rondje kweektuin natuur-cultuur
In dit deel van het Rondje kweektuin rond het park komt natuur voor cultuur. Voormalige kweektuinbo-
men�verwijzen�nog�naar�de�cultuurhistorie�en�naast�de�nieuw�aangelegde�brug�is�ruimte�voor�een�aantal�
kunstwerken.�Maar�dit�gebied�is�in�tegenstelling�tot�gebied�2�besloten,�de�buitenranden�zijn�voorzien�van�
een�dichte�hoge�taxushaag�en�(deels�bestaande)�inheemse�heesters.�Er�is�nagenoeg�geen�connectie�met�
de�omgeving�buiten�de�HK.�Ook�hier�is�het�nodig�het�kweektuinbomenbestand�enigszins�te�dunnen�om�
een toekomstbestendig bomenbestand over te houden.
De�nieuwe�brug�is�over�de�watergang�gelegd�in�lijn�met�de�zichtlijn�van�de�huidige�ingang.�Zo�wordt�het�
marktplein�ontsloten�met�deelgebied�5,�het�wordt�nu�mogelijk�het�Rondje�kweektuin�‘halverwege’�af�te�
buigen�naar�het�marktplein.�De�verwachting�is�dat�dit�gebied�drukker�zal�worden�dan�in�de�bestaande�
situatie,�met�name�het��noord-oostelijk�deel�waar�de�heuvel�een�belangrijkere�rol�gaat�spelen.
Zitjes 
Langs�de�route�zijn�enkele�zitjes�gecreëerd,�de�meest�opvallende�komt�op�deze�heuvel�in�de�noordoost�
hoek.�Hier�is�prachtig�zicht�over�het�park�en�deze�plek�verdient�een�bijzonder�zitje.�Materiaal�is�nog�nader�
te bepalen, hergebruik van takken, boomstammen of tegels is een optie of een op maat gemaakte houten 
bank.�Extraatje�zou�een�horizontaal�bord�met�een�vereenvoudigde�plattegrond�van�de�HK�kunnen�zijn,�
zoals�vaker�gebruikt�op�uitzichtpunten.� Langs�de�achterzijde�van�de�bank�worden�heesters�aangeplant�
om�meer�beslotenheid� rond�de�zitplaats� te�creëren�en�om� inkijk� richting�de�achterliggende�woningen�
te�beperken.�Bijvoorbeeld�meidoorn� i.c.m.�diverse�roosjes�conform�hetaanbevolen�sortiment.�Langs�de�
taxushaag�dient�een�onderhoudsstrook�van�ca.�125�cm�vrij�gehouden�te�worden.�Om�het�zicht�te�verster-
ken�zullen�enkele�bomen�hier� verwijderd�worden.�De�heuvel�wordt�hergeprofileerd� zodat�het�pad�wat�
verder�richting�de�hoek�kan�lopen�en�er�meer�ruimte�voor�het�‘Water-eco�park�ontstaat.�Met�vrijgekomen�
grond wordt de heuvel iets opgehoogd en wordt de huidige platte ronde vorm wat verfraaid. 
De�twee�grote�treurwilgen�zijn�een�aanleiding�voor�een�zitplek�in�de�schaduw.�Hier�wordt�voorgesteld�een�
‘heksenkring’�van�staande�boomstammen�te�maken�waar�op�gezeten�kan�worden.
De�derde�zitgelegenheid�is�een�bankje�naast�het�meest�westelijk�gelegen�heuveltje.�
Pad
Ter�hoogte�van�de�zitheuvel�worden�het�pad�en�de�takkenril�naar�de�buitenkant�verplaatst.�Aangeraden�
wordt�om�de�takkenril�te�voorzien�van�stevige�(kastanjehouten)palen�aan�de�buitenzijde�om�een�mooie�
heldere�vorm�te�creëren�en�de�ril�binnen�de�perken�te�houden,�op�een�breedte�van�maximaal�1�meter.
Het pad richting het westen volgt grotendeels de bestaande loop tot aan het tweede heuveltje ten noor-
den van de kas.  Hier buigt het pad af, tussen de 2 heuveltjes door. Het pad achter het tweede heuveltje 
langs�vervalt�en�deze�ruimte�wordt�ingeplant�met�heesters.�Zo�is�de�loop�van�het�pad�niet�meer�in�een�
‘rechte’� lijn�te�overzien,�wat�een�spannender�en�gevarieerder�beeld.�Na�de�heuveltjes�volgt�het�pad�de�
ronding�in�de�watergang�met�daarlangs�de�knotwilgen.�Deze�worden�vrijgezet,�opslag�en�riet�wordt�hier�
verwijderd�zodat�de�knotwilgen�weer�mooi� in�beeld�komen.�Door�het�pad�hier� te�verleggen�wordt�het�
bestaande�‘weitje’�aan�de�noordzijde�vergroot,�in�deze�ruimte�geeft�bloemrijk�grasland�extra�beleving�aan�
het�Rondje�kweektuin�en�worden�de�natuurwaarden�vergroot.�Rond�het�weitje�zorgt�een�gemaaid�graspad��
voor een kleine variatie in de route met daarlangs een bankje. 
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referentiebeeld voor een  ‘bijzondere’ zitje op de heuvel van deelgebied 5, hier gemaakt van natuurlijke en gerecyclede materi-
alen. (foto’s boven en rechts onder: Jardin de Berchigranges)

referentiebeeld voor de geplande ‘heksenkring’ onder de treurwilgen in deelgebied 5. Op boomstammen kunnen mensen hier 
beschut en in de schaduw zitten

referentiebeeld voor een zitgelegenheid langs het Rondje kweektuin ‘cultuur natuur’ voor een grotere groep mensen, hier van 
gestapelde boomstammen in een organische vorm (foto: Jardin de Berchigranges)

De hekjes zoals hier te zien in het Thijsse’s Hof dienen als referentiebeeld voor de hekjes die in de HK langs het pad en de water-
kant geplaatst gaan worden (foto’s: www.thijsseshof.nl)
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De�elzen�in�de�bocht�van�de�watergang�kunnen�blijven�als�ze�beheerd�worden�als�elzenhakhout:�ze�worden�
gefaseerd�periodiek�teruggezet�Hierdoor�worden�ze�niet�te�groot�en�blijft�er�toch�altijd�iets�staan.
In de noordwesthoek volgt het pad de bocht van de watergang en komt dicht langs het water te liggen. 
Ook�hier�zal�laag�hekje�langs�het�pad�geplaatst�worden,�gelijk�aan�deelgebied�2.�Na�deze�bocht�gaat�het�
halfverharde�pad�ter�hoogte�van�de�kas�door� in�een�nieuwe�gebied,�de� fruittuin.�Langs�de�westzijde� is�
nog�een�zijsprong,�een�‘kruip�door�sluip�door�graspad�tussen�de�heesters�door.�Het�is,�zoals�ook�in�het�
planontwerp uit 2013, de wens om hier in de toekomst een verbinding te maken met de springertuin. De 
gemeente�gaat�de�pomp�hier�vervangen�door�een�duiker.�De�SHK�heeft�voorgesteld�om�deze�duiker�te�ver-
lengen�om�zo�de�rondwandeling�te�kunnen�realiseren.�Dan�hoeft�er�hier�geen�brug�aangelegd�te�worden.�
Noordwesthoek
Ter�hoogte�het�elektriciteit�huisje�in�de�noordwesthoek�staan�5�taxussen,�ooit�waarschijnlijk�aangeplant�
om�dit�huisje�te�maskeren.�Met�hun�hoge�donkergroene�massa’s�domineren�ze�het�beeld�hier�nogal,�ze�
passen�niet�goed�in�de�meer�losse�en�natuurlijke�uitstraling�van�dit�gebied.�Voorgesteld�wordt�deze�taxus-
sen�tot�de�dakrand�van�het�huisje�te�verlagen,�zodat�ze�meer�als�haag�ervaren�zullen�worden�en�minder�in�
het�oog�springen.�Zo�komt�er�meer�lucht�op�deze�plek.�
De�zichtlijn�vanuit�de�Duinoordstraat� richting�het� torentje�van�het�monument� is�ongeveer�de�helft�van�
het�jaar�beleefbaar,�als�er�geen�blad�aan�de�bomen�zit.�Het�is�geen�doel�op�zich�om�deze�zichtlijn�ook�in�
de�zomer�volledig�open�te�houden,�wel�zal�de�begroeiing�hier�enigszins�ingeperkt�worden.�Er�staan�nu�
drie�beuken�en�twee�lindes,�teveel�grote�bomen�op�een�klein�oppervlak.�Beuken�zijn�zeer�concurrerend�
t.o.v.�andere�bomen,�ze�nemen�veel�licht�weg.�Twee�beuken�zullen�daarom�het�veld�moeten�ruimen�om�
de�blijvers�meer�groeiruimte�te�geven.�Snoeien�kan�slechts�in�beperkte�mate�zonder�de�boomkronen�uit�
balans te halen. 
Deze�heuvel�wordt�niet�benut�als�zitje,�zoals�de�ander�2�heuvels�op�de�hoek.�Wel�worden�hier�eveneens�
heesters�(meidoorn)�in�de�hoek�aangeplant,�in�dit�geval�bedoeld�als�vogelbosje.�Door�de�rijke�bloei�en�de�
vele vruchten leveren meidoorns voedsel voor insecten en vogels. De bladeren worden door verschillende 
rupsen gegeten. 
De�bamboe�langs�de�westrand�wordt�eveneens�ingeperkt.�Deze�exoot�heeft�beperkte�ecologische�waarde,�
maar geeft wel goede afscherming langs de weg.

Doelgroep: voornamelijk volwassenen, soms met kinderen, mindervaliden
Recreatief gebruik: medium

6 Arboretum
Er�zal�hier�niet�ingegaan�worden�op�de�precieze�invulling�en�beheer�van�het�arboretum�in�de�HK,�omdat�
hiervoor�separaat�een�visie�is�opgesteld.�Belangrijk�is�wel�dat�het�arboretum�zo�goed�mogelijk�de�doelstel-
ling�van�een�arboretum�vervult:�een�tentoonstelling�van�bijzondere�bomen.�Het�assortiment�bomen�(en�
heesters?)�bestaat�uit�bijzondere�cultivars,�het�is�daarmee�een�cultuurlijke�plek.�Als�vorm�vervult�het�een�
groene dichte massa in het hart van het stadspark.
Voor�de�lange�zichtlijn�vanuit�de�voormalige�ingang�die�door�het�arboretum�loopt�wordt�wel�een�aange-

paste�invulling�voorgesteld.�Hier�is�doorzicht�van�belang,�zonder�de�boomkronen�d.m.v.�snoei�uit�balans�
te�brengen.�Deze�zichtlijn�hoeft�dus�niet�rigoureus�vrij�gesnoeid�te�worden.�In�deze�lijn�wordt�een�smal�en�
natuurlijk�pad�van�bijvoorbeeld�houtsnippers�voorgesteld,�enigszins�kronkelend�en�met�aan�weerszijden�
kruidenrijk�gras,�passend�bij�een�bosrand�met�schaduw.�Houtige�spontane�opslag�hoort�in�deze�randen�
niet�thuis.�Boomstammen�kunnen�nog�bijdragen�om�het�pad�smal�te�houden,�zodat�het�niet�als�doorgaan-
de�route�gebruikt�zal�worden.�Vertering�van�dit�dode�hout�zorgt�weer�voor�minibiotoopjes�en�biodiversiteit.�
Voor�dit�‘natuurlijke’�pad�zal�het�asfalt�dus�verwijderd�moeten�worden,�evenals�het�asfalt�ten�zuiden�van�
het�arboretum.�De�klinkers�uit�de�hoop�kunnen�hier�gebruikt�worden�(eventueel�aanvullen)�zodat�er�in�de�
materialisatie�van�het�park�ook�meer�eenheid�ontstaat.��Het�deel�van�het�pad�in�Arboretum�B�zal�zomers�
omgevormd worden naar een blotenvoetenpad, dus met toepassing van verschillende materialen. Kinde-
ren�(en�volwassenen)�kunnen�zo�ervaren�hoe�de�verschillende�materialen�onder�hun�voeten�aanvoelen.��In�
Paddenpoel is ruimte om naderhand de voeten te wassen.
Doelgroep: volwassen en kinderen
Recreatief gebruik: medium

7 Fruittuin/bloementuin
De fruittuin heeft een hele andere doelstelling en look dan deelgebied 5, waar het mee in verbinding 
staat. Juist de overgang naar een andere sfeer, beleving en vormgeving maakt een Rondje kweektuin 
rond de kweektuin interessant. De inrichting van de fruittuin is, separaat van dit uitwerkingsplan, nog in 
ontwikkeling. Advies is om dit hele gebied langs de kas een herkenbare en samenhangende beeldtaal te 
geven�en�het�als�geheel�te�zien,�ook�het�deel�van�‘wij�telen�groente’.
Daarbij�zal�er�goed�gekeken�moeten�worden�naar�de�plaatsing�van�bomen.�Nu�staan�er�bijvoorbeeld�5�
tamme�kastanjes�dicht�bij�elkaar�en�dicht�langs�de�kast.�Dit�zijn�bomen�met�een�brede�kroon�die�15�tot�
30�meter�kunnen�worden�en�dus�de�ruimte�nodig�hebben.�Bovendien�geven�ze�steeds�meer�schaduw,�
waardoor�fruitstruiken�nabij�deze�bomen�niet�zullen�gedijen.
Doelgroep: volwassen en kinderen
Recreatief gebruik: medium

8 Marktplein en directe omgeving
De SHK heeft het plan om nog een uitgebreide visie voor het marktplein op te stellen. Voor nu worden 
hier�al�een�aantal�adviezen�op�de� inrichting�gegeven.�Ten�eerste� is�het�van�belang�om�de�zichtlijn�van�
de�ingang�naar�de�nieuwe�brug�open�te�houden,�deze�is�in�januari�2021�geplaatst.�Deze�zichtlijn�is�een�
waardevolle kwaliteit van de HK, een soort heldere ruggengraat waarnaast verschillende deelgebieden en 
sferen�een�plek�hebben.�Dat�betekent�vrij�houden�van�obstakels�zoals�plantenbakken,�containers,�auto’s,�
fietsen,�bewegwijzering,�etc.�
Containers
Verspreid geplaatste containers is momenteel een doorn in het oog op en rond het ‘Marktplein’. De on-
dernemers�en�organisaties�die�hier�gehuisvest�zijn�hebben�ieder�hun�eigen�containers�en�ophaalmomen-
ten.�In�de�nabije�toekomst�wordt�de�afvalverwerking�in�containers�centraal�geregeld�waardoor�er�minder�
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(verschillende)�containers�in�gebruik�zullen�zijn.�Om�deze�zo�min�mogelijk�in�het�oog�te�laten�springen�is�
een  standplaats gekoppeld aan de bebouwing de meest rustige oplossing. De containers moeten mak-
kelijk�bereikbaar�zijn�voor�de�vrachtauto�van�de�ophaaldienst.�Voorkeurslocatie�is�in�de�hoek�van�de�kas,�
vlakbij�de�geasfalteerde�toegangweg.�Er�is�hier�voldoende�manoeuvreer�ruimte�en�de�opslag�verstoort�de�
zichtlijn�niet.�Met�een�ombouw�van�mooi�hout,�(bijvoorbeeld�rabat�of�schaaldelen)�passend�bij�de�sfeer�en�
uitstraling�van�de�HK�wordt�het�beeld�nog�rustiger,�zowel�vanaf�het�plein�als�vanuit�de�kas.�Een�afdak�is�niet�
nodig. Een minder elegante alternatief is de locatie achter het monument. Hier is minder ruimte beschik-
baar, de doorgang wordt smaller en het beeld van dit oude gebouw wordt verstoord. De voorkeur gaat dus 
uit naar optie A. Mochten beide locaties niet voldoen dan kan er nog gekeken worden waar de containers 
elders�langs�de�noordoost�gevel�van�de�kas�geplaatst�kunnen�worden�zonder�doorgangen�te�verstoren.�
Voor�eventuele�overige�containers�die�organisaties�en�ondernemers�gebruiken�is�het�uitgangspunt�dat�ze�
deze�binnen�hun�eigen�ruimte�opslaan.
Plantenbakken, fietsen en auto’s
Op�het�marktplein�staan�meerdere�plantenbakken.�Voorstel�is�om�deze�te�voorzien�van�wielen�zodat�ze�
flexibel� ingezet� kunnen�worden,�naar�behoefte� en� activiteiten�op�de�HK.�Twee� van�deze� verplaatsbare�
plantenbakken�kunnen�naar�de�entree�verplaatst�worden�om�fietsers�over�het�terrein�te�ontmoedigen.
Om�wildparkeren�en�fietsen�verder�te�ontmoedigen�wordt�aangeraden�vaste�fietsenrekken�te�plaatsen�met�
daarbij�een�duidelijke�boodschap,�bijvoorbeeld:�fietsparkeren�uitsluitend�voor�personeel.�Parkeren�op�het�
terrein� is�ook�niet�meer� toegestaan,�alleen�voor�bestemmingsverkeer�wat�bijvoorbeeld�moet� laden�en�
lossen.�Parkeren�horen�zowel�‘personeel’�als�bezoekers�buiten�het�terrein�te�doen.�Toch�staan�er�langs�het�
arboretum�regelmatig�auto’s�geparkeerd.�Deze�verstoren�de�zichtlijn�en�geven�het�markplein�een�onpret-
tige�aanblik.�Het�verdient�aanbeveling�hier�in�de�visie�op�het�plein�nog�eens�goed�naar�te�kijken.
Hoewel�ook�het�marktplein�meedoet�binnen�de�doelstelling�van�een�duurzaam�en�groen�stadspark�is�het�
niet�per�se�nodig�het�plein�zelf�te�erg�vergroenen.�Het�plein�heeft�een�meer�praktisch�karakter�met�een�
groene rand en toegang tot groene gebieden. En met de plaatsing van enkele royale plantenbakken kan 
het�plein�al�een�zachter�aanblik�krijgen.�Misschien� is�gevelgroen� langs�de�kassen�nog�een�optie,�maar�
waak�hierbij�voor�plukjes�schaamgroen�die�niet�in�verhouding�staan�tot�de�maat�en�de�schaal�van�het�plein�
en�de�kas.�Liever�een�groot�gebaar�dan�allerlei�kleine�plukjes�die�in�het�niet�vallen.
‘Terras met de beeldjes’
Deze�plek�naast�het�monument�krijgt�de�functie�van�picknickterras.�Mensen�kunnen�hier�hun�zelf�mee-
gebrachte eten en drinken nuttigen. Als proef worden er binnenkort een aantal picknicktafels geplaatst. 
Wellicht�kan�er�dan�volstaan�worden�met�minder��plantenbakken�zodat�de�beeldjes�goed�tot�hun�recht�
komen. De�beelden�van�kalksteen�zijn�van�de�Haarlemse�kunstenaar�Janneke�Ducro-Kruyer�(1925-1968):�
‘Twee�meisjes�met�twee�ganzen’.

Doelgroep: HK ondernemers, HK organisaties, bezoekers (kweekcafe, evenementen, wij telen groente, 
Recreatief gebruik: intensief

2.4 Overig
Zichtlijnen
De�twee�belangrijkste�zichtlijnen�in�dit�uitwerkingsplan�zijn�weergegeven�met�dikke�ononderbroken�rode�
lijnen�met�pijlen.�Het�zijn�lange�lijnen�die�open�behoren�te�blijven.�Ze�geven�een�belangrijke�blik�op�de�
structuur�van�het�park�en�vergroten�de�ruimtelijke�beleving.�
De�overige� (gestippelde)�zichtlijnen�zijn�secundair�en�geven�weer�waar�een�open�doorkijk�nagestreefd�
wordt�voor�een�gevarieerde�en�optimale�beleving�van�het�park.�Deze�zichtlijnen�zijn�indicatief�weerge-
geven�en�bieden�zicht�op�bepaalde�onderdelen�‘in�de�verte’�waardoor�de�interesse�gewekt�wordt�om�het�
park verder te ontdekken. 

Verlichting
Recentelijk�is�het�entreepad�richting�het�marktplein�voorzien�van�begeleidende�verlichting�in�de�vorm�van�
houten�paaltjes.�Rond�de�gebouwen�is�reeds�verlichting�aanwezig.�Om�de�natuurwaarden�van�het�park�
niet�te�verstoren�wordt�aangeraden�de�verlichting�niet�verder�uit�te�breiden�en�waar�mogelijk�en�relevant�
zelfs� te�verminderen.�Zowel�planten�als�dieren� (zoals�vogels,�nachtvlinders,�vleermuizen�en�amfibieën)�
ondervinden�hinder�van�verlichting,�zij�zijn�voor�hun�natuurlijk�leefwijze�gebaat�bij�een�donkere�nacht.�
Veel en felle verlichting heeft dus een nadelig effect op de natuur.

Parktoiletten
In�het�gebouwtje�met�het�schuine�dak�wordt�door�de�SHK�een�openbaar�toilet�gerealiseerd�voor�bezoekers�
van de HK. Er komen een kindertoilet, 2 toiletten voor volwassenen en invalidentoilet met een verscho-
ningsplek voor de allerkleinsten.

Bewegwijzering en informatie
Voor�een�het�hele�park�wordt�gewerkt�aan�borden�met�informatie�en�bewegwijzering�in�een�eenduidige��
stijl,�volgend�op�het�routebord�wat�nu�reeds�aan�het�entreepad�staat.
Er�komen�o.a.�informatieborden�bij�het�monument,�de�kasteelruïne,�de�Springertuin,�de�beheerders-
woning, het Water-eco park en de fruittuin/bloementuin.
Mogelijk�kan�hier�nog�een�plattegrond�aan�toegevoegd�zoals�voorgesteld�worden�op�de�‘zitheuvel’�in�de�
noordoost hoek.

Aanleg en beheer
De aanleg en het beheer voor dit uitwerkingsplan worden hier niet nader omschreven en uitgewerkt. 
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Uitwerkingsplan met details en bomen



In�dit�uitwerkingsplan�voor�de�Haarlemmer�Kweektuin�zijn�een�aantal�onderdelen�uit�het�plan�voor�de�
herontwikkeling�van�de�stadskweektuin�uit�2013�verder�in�detail�uitgewerkt.�Ook�zijn�onderdelen�ter�uit-
voering�aanbevolen,�zoals�de�moerasstrook�in�de�noordoosthoek�van�de�nieuwe�watergang.�Een�aantal�
details�zoals�de�te�realiseren�zichtlijnen�en�looplijnen�in�het�terrein�zijn�op�basis�van�de�ervaringen�beter�
in�detail�weer�te�geven�dan�in�het�oorspronkelijke�plan.�

Voor�de�uitvoering�van�de� in�dit� rapport�besproken�zaken� is� in�het�uitwerkingsplan�geen�planning�ge-
maakt.�De�uitvoering�van�veel�onderdelen�is�afhankelijk�van�beschikbaar�komende�financiën;�en�soms�
ook�afhankelijk�van�overleg�met�derden�of�van�de�beschikbaarheid�van�materiaal�of�werkkracht�van�vrijwil-
ligers.�Daarom�is�een�planning�in�tijd�en�een�raming�van�kosten�anno�2021�niet�mogelijk.�

Voor�een�aantal� in�het� rapport�gemaakte�keuzen�ten�aanzien�van�(beeld)kwaliteit�en�natuurwaarden�is�
het�beheer�in�de�komende�jaren�de�sleutel.�De�snelheid�om�deze�resultaten�te�bereiken�is�vaak�niet�te�
voorspellen�en�deels�afhankelijk�van�het�weer�en/of�van�het�uitbreiden�van�gewenste�en�niet-gewenste�
soorten. Ook de intensiteit van het terreingebruik door het publiek en het gedrag van het publiek heb-
ben�soms�onvoorziene�gevolgen.�Zo�is,�mede�door�de�Corona-maatregelen,�het�bezoek�aan�het�terrein�in�
het�afgelopen�jaar�op�sommige�plaatsen�onvoorzien�intensief�geweest.�Het�noodzakelijke�herstel�van�de�
Springertuin�en�de�speelplek�Paddenpoel�levert�extra�werk,�wat�deels�ten�koste�gaat�van�het�realiseren�van�
de voorstellen in het uitwerkingsplan. 

Op�enkele�punten�is�in�het�uitwerkingsplan�alleen�een�principe-idee�verwoord�zonder�dat�er�een�concrete�
plek�is�voorgesteld�of�een�keuze�gemaakt.�Tijdens�de�presentatie�van�het�plan�aan�betrokkenen�zijn�enkele�
zaken�genoemd,�die�nog�niet�opgelost�kunnen�worden.�Deze�zaken�worden�hieronder�opgesomd.

Opstellen van een groenbeheerplan
In het uitwerkingsplan is geen beheer-paragraaf opgenomen. Het beheer tot nu toe is pragmatisch aange-
pakt.�Het�was�ook�onmogelijk�om�van�te�voren�te�plannen,�hoeveel�werk�de�diverse�activiteiten�vragen�en�
ook�hoeveel�vrijwilligers�actief�zullen�zijn.�Nu�meer�details�van�de�groenaanleg�bekend�zijn�en�er�ervaring�
is�opgedaan�met�de�verschillende�typen�werkzaamheden,�wordt�een�planmatige�aanpak�van�het�werk�in�
de�diverse�seizoenen�mogelijk.�Bij�de�realisatie�van�de�ideeën�uit�het�uitwerkingsplan�zullen�verschuivin-
gen�in�het�werk�optreden.�De�beschikbare�vrijwilligers�op�de�vaste�werkdagen�zijn�erg�flexibel�inzetbaar,�
zodat�deels�onvoorziene�werkzaamheden�kunnen�worden�ingepast�in�de�loop�van�het�seizoen.

Het verwerken van compost / plek van de composthoop.
Er�is�nog�geen�goede�plek�gevonden�voor�het�verwerken�van�materiaal,�wat�vrijkomt�bij�het�beheer�en�on-

derhoud�van�het�groen.�De�plek�van�een�composthoop�zou�goed�bereikbaar�moeten�zijn,�in�de�schaduw�en�
niet�teveel�in�het�zicht�moeten�liggen.�Voor�het�grasmaaisel,�wat�slecht�verteert�en�tot�nu�toe�moet�worden�
afgevoerd, is een aparte plek nodig, vanwaar het kan worden afgevoerd door Spaarnelanden. 
Voor�het�verwerken�van�organisch�materiaal�zal�ook�een�biomeiler�kunnen�worden�geïnstalleerd,�waarin�
waarschijnlijk�ook�het�composteerbare�afval�van�“Wij�Telen�Groenten”�kan�worden�verwerkt.�Het� instal-
leren�van�een�wormenhotel�op�de�Haarlemmer�Kweektuin�is�ook�een�mogelijkheid,�maar�dan�vooral�als�
educatief element en is van nut voor het ecologisch beheer.

Plaatsing van afvalcontainers 
Bij�de�doelstellingen�van�de�Haarlemmer�Kweektuin�past�het�om�zoveel�mogelijk�materiaal�in�kringlopen�
te verwerken en om de hoeveelheid (rest)afval te minimaliseren. De containers voor plastic, papier en 
restafval�zullen�voorlopig�nog�onmisbaar�zijn.�Voor�hen�moet�nog�een�plek�worden�gevonden,�die�goed�
bereikbaar is voor de afvoerwagen en ook voor de gebruikers van de containers. De plek mag niet te veel 
in het oog vallen. Voorlopig worden de afvalcontainers achter het monument (plek B) geplaatst.

Inrichting van het Marktplein
Het�Marktplein�in�de�zichtlijn�en�hoofd-doorlooproute�heeft�nog�geen�definitieve�inrichting�gekregen.�
Dit�onderwerp�is�bewust�buiten�het�maken�van�het�uitwerkingsplan�gehouden.�Deze�met�klinkers�
verharde�centrale�plek�op�de�Haarlemmer�Kweektuin�heeft�heel�diverse�functies�en�daarbij�hebben�veel�
betrokkenen een belang. Daarom is het ontwerp te ingewikkeld om in het kader van een uitwerkingsplan 
voor het groengebied van de Haarlemmer Kweektuin te worden opgelost.
De werkgroep terrein werkt aan een voorstel voor inrichting en gebruik van het Marktplein. De op- en 
aanmerkingen�die�bij�het�plan�van�Ria�Bos�zijn�gemaakt�worden�meegenomen.

Gebruik en inrichting van het ‘voorterrein’
Het�grote�grasveld�direct�bij�de�ingang�met�het�witte�hek�met�de�plastic�koeien�en�de�lindebomen�langs�
de asfaltpaden is een speciale situatie. Dit terreindeel wordt beheerd en onderhouden door NME. Het 
wordt�intensief�gebruikt�door�het�publiek;�ook�door�gezinnen�met�kinderen,�die�ook�gebruik�maken�van�
Paddenpoel.�Voor�het�publiek�is�er�geen�zichtbaar�onderscheid�welk�terreindeel�door�NME�wordt�beheerd�
en�welk�deel�door�stichting�de�Haarlemmer�Kweektuin.�Voor�de�inrichting�van�het�publiekelijk�gebruikte�
voorterrein is samenwerking met NME voor de hand liggend. Het eventueel aanpassen van de asfaltpa-
den�en�de�inrichting�van�de�fietsenstalplekken�vraagt�overleg�over�planning�in�de�tijd�en�de�kosten�die�
daarmee�gemoeid�zijn.
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Toepassing van riet / schonen van de watergang
De�plekken�en�de�hoeveelheid�riet�langs�de�watergang�is�op�meerdere�manieren�een�belangrijk�
onderwerp.
1. het�riet�heeft�een�zuiverende�functie�in�de�watergang.
2. het�riet�heeft�visueel�grote�effecten�op�het�begroeiingsbeeld�van�het�terrein.�Zichtlijnen�moeten�open�
blijven.�Op�andere�plekken�is�een�scherm�van�oud�riet�ook�in�de�winter�belangrijk�voor�de�inrichting�
van het terrein

3. het�riet�heeft�een�belangrijke�ecologische�functie�voor�het�insectenleven�en�voor�broedvogels�en�voor�
voedsel�van�zangvogels

4. het�riet�concurreert�sterk�met�andere,�bloemrijke�oeverplanten.
5. het�riet�vraagt�veel�beheerwerk�van�vrijwilligers.
Op�basis�van�de�richtlijnen�in�het�aanvullingsplan�en�op�basis�van�de�ervaring�met�het�beheer�zal�gekozen�
moeten�worden�op�welke�plekken�rietgroei�gewenst�is�en�waar�niet.�Voor�het�beheerbaar�blijven�van�de�
rietgroei�op�oevers�en� in�het�water� zal�mede�op�praktisch�ervaringen�een�keuze�worden�gemaakt.�Het�
periodiek�opschonen�van�de�watergang�heeft�grote� invloed.�De�continue�aanwezigheid�van�een�veldje�
krabbenscheer�zal�in�overleg�moeten�worden�geregeld.

Herstel / renovatie arboretum
Het�Arboretum�bestaat� uit� 4� vakken� aan�de�oostzijde� van�het�marktplein,� tussen�de� zichtlijn� vanaf� de�
ingang van de Haarlemmer Kweektuin en de Paddenpoel plus het water-ecopark.
Het�is�in�1912�door�Springer�ingericht�als�een�demonstratie�van�aan�te�bevelen�bijzondere�soorten.�De�
laatste 30 jaar is het erg verwaarloosd en ten onrechte met meer grote bomen beplant.
Voor�dit�onderdeel�is�in�2019�een�apart�ontwikkelvisie�opgesteld�om�de�opzet�van�Springer�te�herstellen�
met�meer�inheemse�soorten,�zodat�met�de�beeldkwaliteit�ook�de�biodiversiteit�zal�toenemen.�Dit�plan�is�
door het bestuur van de Haarlemmer Kweektuin aanvaard en goed gekeurd in het overleg met de ge-
meente.�In�de�loop�van�de�jaren�wordt�deze�opzet�geleidelijk�uitgevoerd.�Het�plan�is�als�bijlage�1�aan�het�
uitwerkingsplan toegevoegd.

Klimaatbestendigheid van inrichting en begroeiing
Met�het�oog�op�het�veranderende�klimaat�is�het�een�punt�van�aandacht,�of�de�opzet�van�de�Haarlemmer�
Kweektuin�en�de�aanwezige�soorten�klimaatbestendig�zijn
De�opzet�van�de�aangelegde�watergang,� in�combinatie�met�het�hoog�gelegen�maaiveld,�maakt�de�be-
groeiing�bestand�tegen�schommelingen�in�de�waterstand.�De�smalle�zones�oeverbegroeiing�en�de�geïso-
leerde�schoonwaterpoel�zijn�bestand�tegen�maandenlange�verhoogde�grondwaterstand.�De�bloemrijke�
droge�graslanden�liggen�hoog�boven�het�grondwater�en�zijn�niet�grondwater-afhankelijk.�Zij�ondervinden�
geen�hinder�van�wisseling�in�de�grondwaterstand,�en�herstellen�vrij�snel�van�lange�droge�zomers.

De�waterstand�in�de�sloot�van�-0,60�NAP�betekent�voor�de�aangrenzende�woonwijk,�dat�daar�de�tijdelijke�
hogere�grondwaterstand�in�de�winter�wordt�gedraineerd�en�de�sterk�verlaagde�zomer-grondwaterstand�

juist�wordt�aangevuld�vanuit�de�sloot.� In�de�wintermaanden�is�de�neerslag�van�ijzer�uit�het�uit�de�wijk�
aangevoerde�grondwater-overschot�in�de�sloot�te�zien.

De� op� de� Haarlemmer� Kweektuin� aanwezige� soorten� bomen,� struiken� en� kruidachtige� gewassen� zijn�
soortenrijke�mengsels�van� inheemse�en�uitheemse�soorten.�Voor�de�deel�komen�zij�van�nature�ook� in�
Zuid-Europa�voor�en�zijn�bestand�tegen�een�warmer�klimaat�dan�in�de�twintigste�eeuw�in�Nederland�aan-
wezig�was.�Van�de�oorspronkelijk�in�Nederland�aanwezige�(inheemse)�soorten�is�niet�te�voorspellen�hoe�
zij�klimaatverandering�zullen�verdragen.�De�gemiddelde��temperatuur�zal�stijgen,�maar�de�bodem�en�de�
waterhuishouding�en�de�invloed�van�de�zee�zullen�blijven.�Door�het�beheer�van�de�Kweektuin�wordt�veel�
natuurlijke�concurrentie�uitgeschakeld��door�wieden�en�kunstmatige�aanplant.�Veel�soorten�hebben�daar-
door�meer�weerstand�dan�in�volstrekt�natuurlijke�situaties,�waar�de�concurrentie�met�nieuwe,�zuidelijke�
soorten�veel�sterker�is�of�zal�worden.�
Het�is�dus�onvoorspelbaar�of�er�aanwezige�soorten�in�de�toekomst�zullen�uitvallen�als�gevolg�van�een�ver-
anderend�klimaat.�En�de�soortenrijkdom�van�de�Kweektuin�is�zo�groot,�dat�er�best�een�aantal�soorten�kan�
worden�gemist.�In�de�kunstmatige,�stedelijke�situatie�van�de�Haarlemmer�Kweektuin�komen�voornamelijk�
algemeen�voorkomende�soorten�planten�en�dieren�voor.�Deze�soorten�verdragen�in�het�algemeen�meer�
variatie�in�omstandigheden�dan�kritische�zeldzame�soorten,�die�aan�een�speciaal�biotoop�zijn�gebonden.�
De�invloed�van�veranderend�klimaat�zal�naar�verwacht�kan�worden�beperkt�zijn.�Bovendien�kan�zij�relatief�
makkelijk�worden�gepareerd�door�nieuwe�gewassen�aan�te�planten�en�door�gericht�beheer�van�gewenste�
plant-dier-relaties.

Een apart voorstel klimaataanpak wordt nog gemaakt door de werkgroep terrein.

Stichting Haarlemmer Kweektuin, juni 2021
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Ligging
Op�de�Haarlemmer�Kweektuin�liggen�vier�vrij�smalle�vakken�langs�de�oorspronkelijke�oprijlaan�in�de�oos-
telijke�helft�van�de�oude�Stadskweektuin.�Dit�is�in�het�tweede�deel�van�de�oprijlaan,�achter�de�oorspronke-
lijke�kasteelboerderij�(nu�het�historische�pand�met�het�fitness�centrum),�aan�weerszijden�van�de�asfaltweg.

Oorspronkelijke situatie = ontwerp  van Springer
In�deze�vier�vakken�stond�oorspronkelijk�in�de�opzet�van�Springer�een�selectie�van�bijzondere�sierbomen�
en sierheesters. Dit waren soorten, die weinig of niet in parken werden aangeplant en die aanbevolen wer-
den�om�meer�toe�te�passen.�Een�aantal�van�die�bijzondere�soorten�bomen�is�nog�steeds�aanwezig.�Deze�
bomen�zijn�van�de�tweede�grootte,�dus�tot�ongeveer�15�meter�hoog.�Deze�hoogte�was�afgestemd�met�de�
breedte�van�de�beplantingsvakken.�Tussen�en�onder�de�bomen�stonden�oorspronkelijk�struiken,�meestal�
besdragers�of�voorjaarsbloeiers�of�soorten�met�een�felle�herfstkleur.�De�kruidlaag�bestond�oorspronkelijk�
uit�hoofdzakelijk�stinzenplanten�en�bolgewassen�en�andere�(uitheemse)�voorjaarsbloeiers.
Veel�van�de�oorspronkelijke�aanplant�uit�ca�1910�is�verdwenen�of�vervangen�door�andere�soorten.

De aftakeling
Vooral sinds ca 1970 is het ontwerp van Springer erg verwaterd door de aanplant van soorten, die niet in 
het�idee�van�Springer�pasten.�De�jongere�aanplant�zijn�voor�een�deel��“winkeldochters”�=��overgebleven�
exemplaren�van�nieuwe�aanleg.�Daarnaast�zijn�soorten�aangeplant,�die�tijdelijk�in�de�mode�zijn�geweest.�
Omdat�de�oorspronkelijke�boomlaag�tot�ca�15�meter�reikte,�was�er�licht�genoeg�om�nieuwe,�snel�groei-
ende bomen toe te voegen die nu de begroeiing overheersen.
Het�karakter�van�de�aanleg�van�Springer� is�vooral�aangetast�door� twee�zaken,�die�pas�kort�geleden�als�
schadelijk�zijn�onderkend:
• Er�zijn�een�aantal�bomen�van�de�eerste�grootte�aangeplant,�die�aanvankelijk�niet�opvielen.�Nu�zij�tot�
volle�wasdom�komen�overheersen�zij�de�oorspronkelijke�aanplant�van�de�tweede�grootte.�Bovendien�
verstoren�de�te�groot�uitgegroeide�bomen�de�hoogte-breedte-verhouding�van�de�vakken;�en�zij�geven�
te veel schaduw aan de beplantingslagen eronder. De totale visuele kwaliteit is verder verloren gegaan 
doordat�de�oorspronkelijke�siersoorten�door�lichtgebrek�niet�meer�optimaal�bloeien�en�niet�meer�mas-
saal bessen dragen.

• Door� verwaarlozing� is� de� soortenrijke� ondergroei� van� voorjaarsbloeiers� en� andere� bloeiende� (bos)
planten en lage struiken grotendeels verdrongen door snelgroeiende gewassen, vooral woekerende 
lage struiken en overheersend kruipende klimop. Het verwaarloosde beeld wordt benadrukt door het 
plaatsen van kleine nutsgebouwtjes van beton in de rand van de beplantingsvakken. Vooral de struiken 
in de rand van de vakken met hun bloem/bes/herfst- en bladkleur gaven de visuele kwaliteit het jaar 
rond,�ook�in�de�bloemarme�zomerperiode.

De gewenste situatie
In�het�kader�van�de�vernieuwde�opzet�van�de�Haarlemmer�kweektuin�is�herstel�van�de�oude�kwaliteit�van�
het�arboretum�goed�mogelijk.�De�publieksfuncties�van�wandelpark,�voorlichting�en�bevorderen�van�de�
natuurwaarde�kunnen�uitstekend�vorm�krijgen�binnen�de�oude�opzet�van�Springer.�
Opnieuw komt er een open bovenste laag van bomen van de tweede grootte, met daartussen en daaron-
der�struiken�met�mooie�bloemen,�bessen�en�bladkleuren�en�een�bloemrijke�kruidlaag�met�veel�voorjaars-
bloeiers�en�ook�’s�zomers�bloeiende�planten�die�veel�insecten�lokken.
Net als in de rest van de Haarlemmer kweektuin kan de begroeiing van de vier vakken bestaan uit een 
combinatie van Nederlandse en buitenlandse soorten. Omwille van het bevorderen van de natuurwaarde 
zal�bij�de�keuze�van�de�buitenlandse�soorten�geselecteerd�worden�op�soorten,�die�bloemen�en/of�vruchten�
dragen,�die�door�Nederlandse�diersoorten�worden�gebruikt.�Daarnaast�kunnen�Nederlandse�=�inheemse�
soorten�struiken�komen,�die�nu�nog�ontbreken�in�het�terrein�en�die�een�voedselbron�zijn�voor�vogels�en�
insecten.�Let�op:�op�de�bladen�van� inheemse�struiken�en�bomen�leven�veel�soorten�rupsen�en�andere�
insecten,�die�het�basisvoedsel�voor�de�zangvogels�zijn.�De�totale�opbouw�van�de�begroeiing�zal�ook�ten�
dienste�kunnen�staan�van�overwinterende�dieren,�die�’s�zomers�in�de�nieuw�aangelegde�bloemrijke�be-
groeiing�naast�het�arboretum�leven.�Wintergasten�onder�de�vogels�en�overwinterende�kleine�zoogdieren�
kunnen�een�plek�vinden�in�plaatselijk�dichte�groepen�ondergroei�in�het�herstelde�arboretum.�Het�beeld�
van�het�totaal�zal�niet�meer�een�verwaarloosde�woekerende�massa�zijn.�Wel�zijn�ondoordringbare�plekken�
in�het�geheel�aanwezig,�als�bewust�vorm�gegeven�groepen,�passend�binnen�het�ontwerp�van�het�arbore-
tum.�Op�deze�manier�wordt�het�doorzicht�dwars�door�de�beplanting�voorkomen,�zodat�het�arboretum�een�
eigen karakter heeft. 
In�de�kruidlaag�zullen�voorjaarsbloeiers,�vooral�nectar�leverende�Nederlandse�soorten�overheersen.�
Na�het�voorjaar�worden�die�opgevolgd�door�lang�bloeiende�zomerplanten�(bosrandsoorten)�als�dagkoe-
koeksbloem,�bosandoorn�en�in�de�randen�groepen�wilde�liguster�en�hogere�kruiden.�Deze�zomers�bloei-
ende�soorten�in�de�randen�worden�door�gericht�beheer�in�herkenbare�groepen�gehandhaafd,�zodat�het�
beeld�herkenbaar�verzorgd�is.�Zo�past�het�karakter�binnen�de�opzet�van�Springer�en�is�de�keus�van�de�toe�
te passen soorten gericht op gebruik door vogels en insecten. Niet-Nederlandse soorten die wel door 
insecten�en�vogels�worden�gebruikt�(bloemen,�bessen,�zaden)�zijn�een�onderdeel�van�het�totaal�en�geven�
een voorbeeld aan het publiek van natuurgericht groen in de stad.

Herstelmaatregelen
Om�van�de�bestaande�situatie�naar�de�gewenste�te�komen�zijn�een�aantal�ingrepen�nodig.
De�uitvoering�zal�om�praktische�reden�meerdere�jaren�duren.�Het�uitgangspunt�is�het�gewenste�beeld.�
En�de�bestaande�situatie�wijst�de�weg�voor�de�verbetering�van�de�begroeiing.�Op�deze�manier�is�kaalslag�
niet nodig, wat niet gewenst is voor de beeldkwaliteit en voor het dierenleven. 
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Bijlage 1: Ontwikkelvisie 2018 arboretum Springer op Haarlemmer Kweektuin 



Het maken van een inventarisatietekening met aangegeven gewenste en niet gewenste soorten geeft 
sturing�aan�de�herstelwerkzaamheden.��Een�totaal�nieuw�gemaakt�ontwerp�is�in�dit�geval�niet�nodig.
• Selecteren in de verwaarloosde ondergroei. Woekerende soorten worden tot aanvaardbare groepen 
van�maximaal�6�m�terug�gebracht.�Woekerende�inheemse,�klimmende,�overjarige�soorten�als�haagwin-
de�en�hop�mogen�niet�verdwijnen.�Zij�kunnen�als�kleine�groepen�blijven�vanwege�hun�natuurwaarde.�
Soorten�zonder�waarde�voor�insecten,�vogels�of�andere�dieren�kunnen�helemaal�worden�verwijderd.

• Niet�gewenste�spontane�zaailingen�van�bomen�en�struiken�worden�verwijderd.�Van�soorten�met�voe-
dingswaarde�voor�dieren�en�diertjes�kunnen�enkele�exemplaren�blijven,�mits�zij�passen�in�de�herstelde�
vormgeving van het arboretum.

• Bomen�van�de�eerste�grootte�–�die�dus�hoger�worden�dan�15�meter�-worden�weggedund.�Zij�worden�
vervangen�door�een�kleinere�boomsoort�met�natuurwaarde,�bijvoorbeeld� lijsterbes�en�Sporkenhout,�
mits�er� tussen�de�blijvende�+�nieuwe�bomen�ruimte�en� licht�blijft�voor�struiken�met�natuurwaarde.�
Een boom van de eerste grootte kan ook vervangen worden door een groot uitgroeiende struik met 
natuurwaarde,�bijvoorbeeld�eenstijlige�meidoorn�of�wegedoorn.

• De�vorm�van�de�randen�van�de�beplantingsvakken�worden�aangepast,�zodat�het�geen�kaarsrechte�wan-
den�zijn.�Kleine�inhammen�en�enkele�vooruit�springende�struiken�geven�een�natuurlijk�lijkend�beeld.��
Daardoor�kunnen�insecten�en�andere�dieren�zich�beter�oriënteren�en�durven�zij�zich�in�het�terrein�te�
verplaatsen.�Plaatselijk�kunnen�struiken�met�natuurwaarde�worden�aangeplant,�die�nu�nog�ontbreken�
zoals�wilde�liguster,�geoorde�wilg�en�een�half�vrijstaande�vlinderstruik.�

Inventarisatie en kartering
Per�begroeiingslaag�en�per�vak�is�een�inventarisatie�van�de�aanwezige�soorten�nodig.�De�bestaande�en�de�
gewenste�standplaats�kan�op�tekening�worden�gezet.
In�een�totaallijst�van�de�aanwezige�soorten�kan�worden�bijgehouden�wat�hun�sierwaarde�en�hun�natuur-
waarde�is�en�of�zij�daarom�gewenst�zijn�als�solitair,�als�groep,�alleen�in�de�rand�of�helemaal�niet.��
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Nederlandse 
naam

Latijnse naam familie in- of 
uitheems

grootte alg ecol. 
waarde

biotoopvormend bloei bloem zaad blad bij-
en

div.       
bestuivers

rupsen sap-
zuigers

vogels opmerkingen

Veldesdoorn�=�
Spaanse aak

Acer campestre Aceraceae�(=�
Sapindaceae)

inheems 1b ++ �+ mei-
juni

+ + ++ ++ + andere soorten 
esdoorn�geen�+

Zwarte els Alnus glutinosa Betulaceae inheems 1b +++ + feb-mrt ++ ++ ++ ++ ++

Zachte & 
Ruwe berk

Betula pubescens 
& verrucisa

inheems 1b ++ apr-mei + ++ + ++ ++

Haagbeuk Carpinus�betulus Betulaceae inheems 1b + apr-mei + + + + +

Tamme kastanje Castanea�sativa Fagaceae uitheems 1a 0 jun + + + + rijke�bron�van�stuifmeel�
en eetbare vruchten

Beuk Fagus sylvatica Fagaceae inheems 1a + te groot voor HK mei ++ + ++ + ++�
vink

Es Fraxinus�excelsior Oleaceae inheems 1b + apr-mei + + + + +

Hulst Ilex�aquifolium Aquifoliaceae inheems 3/2 [+] - schaduw & 
slecht verte-
rend blad

mei-jun [+] + Hulst-
vlieg

+ Boom-
blauwtje

+ wintergroen

Appel Malus sylvestris Rosaceae inheems 2 ++ apr-mei ++ ++ + + + + + + cultuurrassen ook effectief

Grove den Pinus sylvestris Pinaceae inheems 1b + + + + + wintergroen

Ratelpopulier 
=�Esp

Populus tremula Salicaceae inheems 1b + + + +

Zwarte populier 
& verwanten

Populus nigra 
& verw

Salicaceae inheems & 
cult. rassen

1a + - - & te groot 
voor HK

[+] + [+]� overbemesting 
en schaduw

Gewone 
vogelkers

Prunus padus Rosaceae inheems 2 + + + + + + + + vaak als hakhout

Zoete kers Prunus avium Rosaceae inheems 1b + + + + + + + + +

Zomereik Quercus robur Fagaceae inheems 1a +++ +��als�hakhout�
& jonge boom

++ ++ ++ ++ + veel soorten rup-
sen en gallen

Moseik Quercus cerris Fagaceae bijna�
inheems

1b [+] [+] [+] [+] [+] gastheer van soor-
ten gallen

36 Visie en uitwerkingsplan Haarlemmer Kweektuin - Stichting Haarlemmer Kweektuin - Kleverlaan 9, Haarlem - 13 augustus 2021

Bijlage 2: Lijst van ecologisch effectieve bomen



Nederlandse 
naam

Latijnse naam familie in- of 
uitheems

grootte alg ecol. 
waarde

biotoopvormend bloei bloem zaad blad bij-
en

div.       
bestuivers

rupsen sap-
zuigers

vogels opmerkingen

Schietwilg & 
Kraakwilg

Salix�alba�&�fragilis Salicaceae inheems 1a ++ +�&�te�groot�
voor HK

++ ++ + + ++ + ook als knotboom

Boswilg Salix�caprea Salicaceae inheems 2 ++ ++ + ++ ++ + + bloeit in vroege voorjaar

Wilde�lijsterbes Sorbus aucuparia Rosaceae inheems 2 + + ++ + + + + + +

Iep Ulmus spec Ulmaceae inheems 1a ++ +�als�hakhout�&�
jonge boom

[+] ++ ++ + veel soorten rupsen 
& andere insecten

Taxus Taxus�baccata Taxaceae ingebur-
gerd

3/2 - -�verzurende�
naalden

[+] + wintergroen

Winterlinde Tilia cordata Malvaceae inheems 1a ++ +�te�groot�voor�HK + [+] ++ [+] ++ ++

Zomerlinde Tilia platyphyllos Malvaceae inheems 1a ++ +�te�groot�voor�HK + [+] ++ [+] ++ ++

Hollandse linde Tilia�x�europaea Malvaceae inheems 1a ++ +�te�groot�voor�HK + [+] ++ [+] ++ ++
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Nederlandse 
naam

Latijnse naam familie in- of 
uitheems

groot-
te

alg 
ecol. 
waarde

biotoopvormend bloei bloem zaad blad bij-
en

div.       
bestui-
vers

rupsen sap-
zui-
gers

vo-
gels

opmerkingen

Zuurbes Berberis vulgaris Berberi-
daceae

inheems 3 [+] apr-jun +

Vlinderstruik Buddleia davidii Scrophu-
lariaceae

uitheems 2 - neemt ruimte in jun-okt ++��!�
vlinder

�[+] + + [+] alleen de bloemen 
zijn�belangrijk

Bosrank Clematis�vitalba Ranuncul-
aceae

inheems liaan + jun-aug + + + + + + +

Hazelaar Corylus�avellana Betulaceae inheems 1 ++ + jan-mrt ++ + ++ + noten�voor�zoogdieren

Eenstijlige�
meidoorn

Crataegus�
monogyna

Rosaceae inheems 1 +++ ++��oa�broedplek mei-jun ++ ++ ++ ++ + ++ + ++

Wilde kardi-
naalsmuts

Euonymus europea Celastraceae inheems 2 + mei-jun + + + + + + +

Sporkenhout 
=�Vuilboom

Frangula alnus Rhamnaceae inheems 2 ++ mei-sep ++ + + ++ + +�!!�
Citroen-
vlinder

+ + extreem�lange�
bloeiperiode

Klimop Hedera�helix Araliaceae inheems klim-
mer

+ + sep-dec ++ ++ [+] [+] + Boom-
blauwtje

+ + laatste bloei & vroegste 
rijpe�bessen

Wilde liguster Ligustrum�vulgare Oleaceae inheems 3 + jun-jul ++ + + + +

Wilde 
kamperfoelie

Lonicera�
periclymenum

Caprifo-
liaceae

inheems klim-
mer

[+] mei-okt + + [+] +�!�nachtvl + + [+] geur en didacti-
sche waarde

Wegedoorn Rhamnus cathartica Rhamnaceae inheems 2 + mei-jun ++ + + + + +�!!�
Citroen-
vlinder

+ +

Zwarte bes Ribes nigrum Grossula-
riaceae

inheems 3 + apr-mei + + + + + + + voorjaarsbijen�en�
eetbare bessen

Aalbes Ribes rubrum Grossula-
riaceae

inheems 3 + apr-mei + + + + + + + voorjaarsbijen�en�
eetbare bessen
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Bijlage 3: Lijst van ecologisch effectieve heesters



Nederlandse 
naam

Latijnse naam familie in- of 
uitheems

groot-
te

alg 
ecol. 
waarde

biotoopvormend bloei bloem zaad blad bij-
en

div.       
bestui-
vers

rupsen sap-
zui-
gers

vo-
gels

opmerkingen

Kruisbes Ribes uva-crispus Grossula-
riaceae

inheems 3 + apr + + + + + + + voorjaarsbijen�en�
eetbare bessen

Hondsroos Rosa canina Rosaceae inheems 03-feb + jun-jul ++ + + + + + + + minder bruikbaar 
dan Egelantier

Egelantier Rosa rubiginosa Rosaceae ínheems 3 ++ mei-
aug

++ + + + + + + +

Rozemarijn Rosmarinus 
officinalis

Lamiaceae uitheems 3 [+] dec-jun ++ + + voor wilde voorjaars-
bijen�en�hommels

Bosbraam Rubus sectie Rubus Rosaceae inheems 3 +++ + jun-sept ++ ++ + ++ ++ + + + soortindeling 
onduidelijk

Geoorde wilg Salix�aurita Salicaceae inheems 3 ++ apr-mei ++ + ++ ++ ++ + +

Grauwe wilg Salix�cinerea Salicaceae inheems 2 ++ mrt-apr ++ + ++ ++ ++ ++ +

Bittere wilg Salix�purpurea Salicaceae inheems 2 + apr + ++ + + snel groeiend

Vlier Sambucus nigra Adoxaceae inheems 1 ++ mei-jul + ++ + + + + + +

Gewone 
sneeuwbes

Symphoricar-
pos albus

Caprifo-
liaceae

uitheems 4 0 jul-aug + [+] + [+] [+] in schaduw vaak de 
enige nectarbron 
in�de�zomer

Gelderse roos Viburnum opulus Adoxaceae inheems 2 + jun + + + [+] + + + [+]
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A introductie
B�lijst�met�begroeiingstypen
C�soortenlijsten�per�begroeiingstype

A introductie
Om�een�grotere�soortenrijkdom��en�biodiversiteit�op�de�Haarlemmer�Kweektuin�te�bereiken�zijn�sommige�
soorten�planten�effectiever�dan�anderen.�Omdat�de�verschillen� tussen�de�vele�soorten�geen�duidelijke�
grenzen�vertonen,�en�planten�sterk�verschillende�typen�“diensten”�aan�de�levensgemeenschap�bieden,�
blijft�de�keuze�van�te�noemen�soorten�deels�subjectief.�Uit�de�ca�1500�soorten�inheemse�planten�moet�een�
selectie�worden�gemaakt.�Bij�de�beoordeling�van�de�effectiviteit�van�een�plantensoort�spelen�meerdere�
aspecten en feiten een rol:
A1/�hoeveelheid�exemplaren�van�‘consumenten’�die�de�plant�gebruiken
A2/ hoeveelheid soorten ‘consumenten’  die de plant gebruiken
A3/�lengte�van�de�bloeiperiode�en�het�seizoen�van�de�bloei�
A4/�hoeveelheid�soortengroepen�‘consumenten’,�bijvoorbeeld:�bloem�bezoekende�dagvlinders,�nachtvlin-
ders,�zweefvliegen,�bijen,�kevers,�wantsen,�blad�etende�rupsen,�bladwesplarven,�keverlarven,�volwassen�
kevers,�sprinkhanen�sapzuigende�bladluizen,�dwergcicaden,�wantsen,�zaad�etende�vogels,�kevers,�knaag-
dieren
A5/� hoeveelheid� indirecte� ‘consumenten’,� zoals� insecten-etende� vogels,� roofinsecten,� parasieten� van�
planten-etende insecten
A6/��sterk�bijdragen�aan�de�opbouw�van�het�biotoop,�of�het�bieden�van�nestelgelegenheid,�van�overwinte-
ringsplek,�van�uitzichtpunt,�of�belangrijk�voor�de�strooisellaag�en�de�humusvorming

Op de Haarlemmer Kweektuin is de ruimte beperkt en de variatie in fysieke omstandigheden is ook be-
perkt.�Daardoor� is� slechts�een�aantal� typen�begroeiing�mogelijk�met�hun�onderlinge�overgangen.�Om�
overzicht�te�krijgen�in�de�lijst�van�meest�gewenste�soorten�zijn�meerdere�lijsten�gemaakt.�Meestal�is�het�
begroeiingstype�de�titel�van�de�lijst,�soms�een�andere�belangrijk�kenmerk.��De�hoeveelheid�zonlicht,�de�
voedselrijkdom�van�de�bodem,�het�humusgehalte,�de�mate�van�vochtigheid�van�de�grond�en�de�beheer-
ingrepen�in�het�verleden�zijn�daarbij�het�meest�belangrijk.�Net�als�bij�de�keus�van�genoemde�plantensoor-
ten�is�de�indeling�in�begroeiingstypen�deels�subjectief,�omdat�er�geen�absoluut�duidelijke�onderscheiden�
zijn�te�vinden,�wel�allerlei�overgangssituaties.
Voor�alle�duidelijkheid:�Er�komen�nu�al�op�de�Haarlemmer�Kweektuin�meer�soorten�voor�dan�in�de�lijsten�
hierna�worden�genoemd.�Naast�de�nu�aanwezige�inheemse�soorten�zijn�er�ook�veel�niet-inheemse�soor-
ten�die�voor�bloembezoekers�belangrijk�zijn,�met�name�in�het�vroege�voorjaar,�in�de�nazomer�en�de�herfst.�
Het�is�praktisch�onmogelijk�om�de�niet-inheemse�soorten�eerlijk�te�beoordelen.�Bovendien�worden�de�lijs-

ten�onbruikbaar�lang�met�deze�plantengroep�erbij.�De�belangrijkste�reden�om�de�lijsten�tot�Nederlandse�
soorten�te�beperken�is�echter,�dat�van�de�niet-inheemse�plantensoorten�de�bladeren�niet�of�nauwelijks�
worden gebruikt door inheemse dieren.  

B�lijst�van�soortengroepen
1/�vroege�voorjaarsbloeiers;���
2/�randen�van�bos�en�van�struikgroepen;���
3/�open�grond;��
�4/�zonnig,�voedselarm�en�droog�bloemrijk�grasland;�
5/�zonnig,�voedselrijk�en�droog�grasland�en�ruigte;���
6/�vochtige�grond;���
7/�oeverplanten;���
8/�waterplanten;���
9/ woekersoorten.
In�de�lijsten�zijn�in�totaal�108�soorten�genoemd.

C�de�soortenlijsten
Als�uitzondering�worden�toch�enkele�niet-inheemse�soorten�genoemd,�omdat�zij�door�bloeitijd�en�door�
aantrekkelijk�rijke�bloei�ook�voor�het�publiek�belangrijk�zijn.�Daarbij�worden�zij�als�exoot�aangegeven.
1/�Vroege�voorjaarsbloeiers�[7]���
Longkruid,�Speenkruid,��Vingerhelmbloem,�Paardenbloem,�Paarse�dovenetel,��Klein�Hoefblad,��Hondsdraf.
2/�Randen�van�bos�en�van�struikgroepen�[17]���
Voorjaarszonnebloem,� Look� zonder� look,� Dagkoekoeksbloem,� Robertskruid,� Gevlekte� dovenetel,� Voor-
jaarshelmkruid, Fluitenkruid, Vingerhoedskruid, Bosandoorn, Knopig helmkruid, Stinkende ballote,  Hart-
gespan,  Heggenrank, Ruig klokje,  Kleine kaardenbol, Hemelsleutel, Hop.
3/�Open�grond��[9]���
Klaproos,Raapzaad,�Witte�klaver,�Tuin-pastinaak,�Ossentong,��Grote�teunisbloem,�Grote�kaardenbol,��Toorts,��
Gewone hennipnetel.
4/�Zonnig,�voedselarm�en�droog�grasland��[17]���
Gewone�rolklaver,�Smalle�weegbree,�Schapenzuring,�Veldzuring,�Rode�klaver,�Gewoon�biggenkruid,��Mar-
griet, Wilde reseda, Wilde peen, Sint janskruid, Knoopkruid, Wilde asperge, Knoopkruid, Gewoon dui-
zendblad,��Gewoon�jakobskruiskruid,��Boerenwormkruid,�Wilde�marjolein.
5/�Zonnig,�voedselrijk,�droog�grasland�en�ruigte�[13]���
Witte� dovenetel,� Akkerdistel,� � Kruldistel,� Speerdistel,� Grote� brandnetel,� Ridderzuring,� Gewone� beren-
klauw, Vogelwikke, Klis, Gewone smeerwortel,  Wilde pastinaak, Groot kaasjeskruid, Beemdooievaarsbek.
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Bijlage 4: Lijst van ecologisch effectieve kruiden



6/�Vochtige�grond��[13]���
Pinksterbloem,�Moerasrolklaver,�Moerasspirea,�Gewone�wederik,�Gewone�valeriaan,�Heelblaadjes,�Lange�
ereprijs,�Gewone�engelwortel,�Harig�wilgenroosje,� �Watermunt,� �Witte�munt,�Koninginnekruid,�Blauwe�
knoop.
7/�Oeverplanten�[13]���
Dotterbloem,  Beekpunge,  Gele lis,  Gele waterkers, Moerasandoorn, Waterdrieblad, Grote witte water-
kers,��Grote�waterweegbree,��Zwanenbloem,��Grote�kattenstaart,��Riet,��Grote�lisdodde,��exoot�Snoekkruid.
8/�Waterplanten�[10]���
Smalle�waterpest,�Grof�hoornblad,�kranswier,��Pijlkruid,��Krabbenscheer,�Kikkerbeet,�Drijvend�fonteinkruid,��
Gekroesd�fonteinkruid,��Lidsteng,�Sterrekroos.
9/�Woekersoorten�[9]�zijn�planten,�die�door�beheer�in�bedwang�moeten�worden�gehouden.�
Soorten�met�een�+�hebben�een�positieve�ecologische�functie�en�zijn�plaatselijk�wel�gewenst.�
Soorten�met�een�–�kunnen�in�principe�verdwijnen,�maar�dat�is�praktisch�moeilijk�uitvoerbaar.�
Soorten met  -  -  moeten actief worden uitgeroeid.  
Zevenblad�+,��Bijvoet�+,�Groot�hoefblad�+,��Zeepkruid�+,�Haagwinde�+,�Bonte�gele�dovenetel�-,�kruipende�
klimop�als�mono-cultuur�-,��Reuzenberenklauw�-�-,��Japanse�duizenknoop�-�-�.�
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