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•

Platform Haarlem Groener is een organisatie die stadslandbouw en ecologisch
beheer van groen in de stad als voornaamste pijlers heeft.

•

Onze organisatie is een netwerkorganisatie. Per definitie want wij zijn een platform
dat gevormd wordt door onze aangesloten groepen en daarnaast hebben wij te
maken met burgers, met instellingen en ondernemingen en met de overheid

Pijler 1: Inhoudelijke kerntaken
1. Stadslandbouw
2. Ecologisch beheer van groen in de openbare ruimte, burgerparticipatie
Pijler 2: Functionele kerntaken (vooral op gebied van onderhouden netwerk)
3. Wijkambassadeurschap, contact achterban, contact nieuwe initiatieven
4. Krachten bundelen met partners, NME – Haarlemmer Kweektuin – De Nieuwe Akker,
Doe-tuinen, Volkstuinen, Bomenwachters
5. Vormgeven Groen Ontwikkelings- en Ontmoetingscentrum op de Kweektuin.
6. Beinvloeden gemeente, inspraak structuurvisie, bomenverordening
7. Fondsenwerving
8. Informatievoorziening aan burgers, spreekuur, workshops, themadagen,
9. Stadsgarage stedelijke vernieuwing, Haarlem Circulaire Stad

Pijler 3: Jaarthema’s
10. Operatie Steenbreek / Haarlem Onttegelt, project 2015-2016
11. Buurtgroen, Dakgroen
12. Dag van de Stadslandbouw 2016??
13. Groene Schoolpleinen??
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Pijler 1: Inhoudelijke kerntaken (m.n.
Stadslandbouw en ecologisch beheer)
1. Stadslandbouw

Platform Haarlem Groener (PHG) wil buurtbewoners bij elkaar brengen die gezamenlijk een
buurtmoestuin willen aanleggen, beheren en verzorgen.
Juist het samen bezig zijn met een positieve inzet voor de eigen woonomgeving
brengt mensen bij elkaar die elkaar nog niet kennen en brengt onbekende talenten
aan het licht. Het effect is dat het bijeenkomen van de diverse mensen in de tuin en
het samenwerken een positieve invloed heeft op het wijkgevoel en sociale cohesie.
Daar zijn in andere steden voorbeelden van en onderzoek laat ook het gunstige effect
van SLB op de mensen, wijken en stad zien. Een belangrijk neveneffect is dat door in
beweging te zijn, buiten in de natuur, de gezondheid van de bewoners bevordert.
Resultaten die we willen behalen:
In elke wijk van Haarlem minimaal 1 buurtmoestuin.
Bestaande initiatieven blijven volgen en ondersteunen.
Vernieuwende initiatieven ondersteunen. Met onze klankbordfunctie, met onze
verwijsfunctie, met kennis en ervaring, met een helpdesk fondsenwerving.
Regelmatige berichtgeving via onze media. Om successen te vieren, van fouten te
leren en de zichtbaarheid van stadslandbouw te vergroten.

2. Ecologisch beheer in participatie

Kern van dit thema is om de groene buitenruimte (plantsoenen / parken) in woonwijken
gevarieerder en aantrekkelijker te maken. Vegetatie kan interessanter worden (bloeiend,
vruchtdragend) voor mensen en dieren (eetbaar).
Tiny Forest (Kleine Wildernis) kan een vorm zijn om dit te bereiken.
Voedselbos is een andere vorm
Spaarnelanden is gestart met een klankbordgroep voor het Ecologisch Uitvoeringsplan. PHG
onderhoudt daarmee contact.
Uitdagingen:
1. Operatie Steenbreek uitvoeren in 2015-2016 en mogelijk in 2017.
2. Samen met de Bomenwachters en mogelijk andere partners, zoals IVN, KNNV, zorgen
voor een “waakhondfunctie” om bedreiging van bomen en groen vroegtijdig te signaleren
en te voorkomen en het groen bij nieuwbouwprojecten zoveel mogelijk in stand te laten.
Onderzoeken of een Groene Adviesraad (naar voorbeeld van de Participatieraad) kans
van slagen heeft.
3. Samen met groene organisaties deelnemen aan inspraak op de SOR Structuurplan
Openbare Ruimte.
4. Stimuleren dat groenbeheer per buurt/wijk over wordt genomen met een daartoe te
stichten buurtbedrijf. Leidsebuurt is al gestart met een Buurtbedrijf (Badhuis). PHG kan,
door deskundigheid in huis te halen de gemeente een alternatief bieden voor het beheer
door Spaarnelanden. Buurtbedrijven doen het namelijk goedkoper en beter, dat moeten
het selling point zijn.

Pijler 2. Onderhouden van het netwerk
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3. Wijkambassadeurschap

Systematisch in de wijken zoeken naar wijkambassadeurs. Hiermee een netwerk vormen,
elkaar op de hoogte houden van goede dingen die gebeuren en belemmeringen signaleren.
Vindplaatsen voor wijkambassadeurs: buurtcentra, groenwerkgroepen van wijkraden, onze
eigen evenementen.
Als PHG willen we ons netwerk van “wijkambassadeurs” uitbreiden en ons vermogen
vergroten om diverse groepen met elkaar te laten communiceren. Zie ook onder punt 1.
Wijkambassadeurs
De gele wijkraden hebben al wijkambassadeurs benoemd.
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4. Krachten bundelen met partners
Hoe gaan we de contacten met onze externe partners versterken:
a. Door Operatie Steenbreek023 versterken wij de samenwerking met oude en nieuwe
partners, zoals tuinadviseurs en hoveniers.
b. Nieuwe projecten ontwikkelen op het gebied van ecologisch tuinieren en voedsel
verbouwen, ecologisch beheer van openbaar groen, kortere lijnen maken “tussen
boer en bord”
c. Nieuwe partners om meer samenwerking mee te zoeken: woningbouwcorporaties,
ondernemers,

5. Groen Ontwikkelings Ontmoetings Centrum

a. Op de Haarlemmer Kweektuin willen wij een Groen Innovatiecentrum stichten. Met
NME, Haarlemse Kweektuin, De Nieuwe Akker, KNNV (Ingrid Tuinambassadeur),
IVN, Doetuinders en Volkstuinders willen wij ontmoeting en kennisdeling organiseren.
In de vorm van demonstratie-tuinen, workshops, trainingen en evenementen.
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6. Beinvloeden Gemeentebeleid

Ca 4x per jaar gesprek met de wethouder. Regelmatig overleg met Laura Meuleman. Agenda
volgen van de Commissies waar groene thema’s op de agenda staan. Contacten
onderhouden met raadsleden.

7. Fondsenwerving
Blijft een punt van zorg.

8. Informatievoorziening aan belangstellenden
De website, de nieuwsbrief en Facebook optimaal benutten.
Van alle activiteiten persberichten uitsturen.
Steenbreek 023 heeft een eigen website.
Nieuwe projecten met potentie kunnen verzelfstandigen.

9. Haarlem Circulaire Stad
PHG is lid van de Circulaire Stad en ondersteunt deze beweging.

Pijler 3. jaarthema’s 2016
10. Operatie Steenbreek /

Dit project is gestart in november 2015, loopt door in 2016, mogelijke verlenging in 2017.

11. Buurtgroen, dakgroen
a. bewoners nemen de straat in onderhoud
b. particulier, tuinieren op plat en balkon en bedrijfsmatig: een starter/professional
zoekt gebouwen om daar te gaan tuinieren. Dit levert 2x waarde op:
energiebesparing, verkoeling van het gebouw en producten die gegeten kunnen
worden in het bedrijfsrestaurant of op het dakterras bij een horecaondernemer
(Kampkas).

12. Dag van de Stadslandbouw 2016 / Voedsel
anders?
Inmiddels weten wij dat deze Dag dit jaar niet wordt gevierd. Niettemin willen wij duidelijk
maken dat stadslandbouw vraagt om continuïteit en niet om tijdelijkheid. Wij gaan dit
agenderen bij onze partners (zie hoofdstuk 5.)
Koppelen aan winkels, horeca en markten.

Partners: Slow Food, leveranciers van biologische voeding, zoals DNA, BeeBox, Haarlems
Voedselcollectief, Han de Kroon, horeca, winkels, marktkooplui, etc.

13. Groene schoolpleinen
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PHG volgt de ontwikkelingen op dit gebied
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