Platform Haarlem Groener, 16 maart 2015

Werkplan 2015



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
Pijler 2: Functionele kerntaken (vooral op gebied van onderhouden netwerk)
3.
4.
5.
6.
7.

Wijkambassadeurschap, contact achterban, contact nieuwe initiatieven
Krachten bundelen met partners, NME - HK – DNA, Doe-tuinen, Volkstuinen, Bomenwachters
Contacten met de achterban, aangesloten groepen
Fondsenwerving
Informatievoorziening aan belangstellenden

Pijler 3: Jaarlijks wisselende onderdelen
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Dag van de Stadslandbouw 2015
2015 Jaar van de Bodem
Groene Schoolpleinen
Dakgroen
Stadsgarage, stedelijke vernieuwing
Steenbreek, doorbreek de verstening van particuliere tuinen
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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.
Regelmatig over berichten via onze media. Om successen te vieren, van fouten te leren en de
zichtbaarheid van stadslandbouw te vergroten.
Nieuwe initiatieven ondersteunen. Met onze klankbordfunctie, met onze verwijsfunctie, met
mogelijk een helpdesk fondsenwerving.
NOORD
Delftsgroen is in de startfase. Wij blijven actief meedenken. Door fondsenwerving van PHG kunnen
wij ook financieel een handje helpen in de startfase.
Permacultuur Centrum Haarlem op de locatie Lieven de Key is ook in de startfase. Zelfstandige
projectgroep waar PHG regelmatig mee overlegt, adviseert en steunt waar mogelijk. Ook met een
financiële injectie.
Wij zoeken 1 of 2 wijkambassadeurs voor de zuidelijke helft van de wijk Noord. Er zijn diverse
wijkraden, zoals Kleverpark, Frans Hals, Transvaal, Indische Buurt Zuid en Noord.
OOST
De gemeente is een overleg gestart over het benutten van braakliggende grond in de
Waarderpolder, aan de Mincklersweg. PHG adviseert daarbij.
samenwerking, ook op groengebied.
Wij onderzoeken de kansen voor een buurtmoestuin op het Slachthuisterrein.
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De Wijkraad Scheepmakersdijk is betrokken bij de ontwikkeling van de voormalige gevangenis, De
Koepel. Wij hebben in deze wijkraad nog geen contactpersoon.
Marion gaat deelnemen aan de klankbordgroep.
Wij zoeken 1 of 2 wijkambassadeurs voor deze wijken.
SCHALKWIJK
Na 11 november is een groen wijkoverleg opgestart, dat zeer actief is. De 4 wijkraden zoeken zelf
naar een contactpersoon per wijkraad die groen als aandachtsgebied heeft en mee wil denken in het
overleg.
Wij zoeken hier 1 of 2 wijkambassadeurs, mede gezien het vertrek van Anne Nicolai.
ROZENPRIEEL
Het Geheime Groene Roosgenootschap blijft hier de motor achter grote en kleine acties. Bep is onze
contactpersoon.
CENTRUM
Wijkraad Vijfhoek / Raaks / Doelen
Hier is een groengroep in oprichting. De wijkraad heeft onderzoek gedaan naar wensen en
behoeften van wijkbewoners en velen vinden dat het wel groener mag. Truus neemt hier aan deel.
Jelle is aangetrokken als adviseur.
financiering lukt nog niet…
De wijkraad werkt samen met andere wijkraden in het Centrum: De Kamp/Heilige Landen en
Centrum.
Groenburgwal is de groenwerkgroep van Wijkraad Burgwal. Een actieve groep die bezig is met
gevelgroen, onkruidbeheer en af en toe een groen feestje.
Wij zoeken 1 wijkambassadeur voor het Centrum.

2. Ecologisch beheer
Kern van dit thema is om de groene buitenruimte (plantsoenen / parken) in woonwijken gevarieerder
en aantrekkelijker te maken. Vegetatie kan mogelijk interessanter worden (bloeiend, vruchtdragend)
voor mensen en dieren (eetbaar).
Tiny Forest (Kleine Wildernis) kan een vorm zijn om dit te bereiken. Er wordt al nagedacht over
enkele locaties en er wordt nog een fietstocht gepland.
De gemeente heeft voor dergelijk initiatieven door bewoners € 15.000 per jaar beschikbaar.
Daarnaast is er nog € 80.000 per jaar beschikbaar voor realisatie van natuur-elementen die ecologie
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bevorderen (eetbaar groen, fauna-voorzieningen als vleermuiskasten, bijenhotels, enz.). Dit uit
budget “Realisatie Ecologisch Beleidsplan”.
Laura ziet graag dat via de media van PHG informatie naar burgers uitgaat om plannetjes aan te
dragen voor ecologie-bevorderende ideeën en maatregelen. Deze kunnen dan, mits goedgekeurd,
financieel ondersteund worden door HRLM. Afspraak: PHG levert een concept tekst aan voor deze
oproep en laat deze checken door Laura. Er moeten nog afspraken gemaakt worden over de route
van dergelijke aanvragen.
Uitdagingen:
1. 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.
2. Groenbeheer per buurt/wijk over te nemen met een daartoe te stichten buurtbedrijf.
Leidsebuurt is al gestart met een Buurtbedrijf (Badhuis). PHG kan, door deskundigheid in huis
te halen, het zelfbeheer in wijken stimuleren en zo de gemeente een alternatief bieden voor
het beheer door Spaarnelanden. Wij doen het namelijk goedkoper en beter, dat moeten
onze selling points zijn.
3. Monitoren van groen en groen onderhoud
Voorbeeld van een actie, om het onkruidbeheer op een vriendelijke manier aan te pakken: “Schrob je
eigen stoepje (knipoog jaren ’50),”
Dat wil zeggen: 3 keer per jaar in elke buurt een dagje schrobben. In maart ontgroenen van .
stoeptegels, in mei onkruid wieden en vegen, in september/oktober herhalen en schoon de winter
in. Met wijkraden opzetten.
wie gaat dit oppakken???

Pijler 2. Onderhouden van het netwerk
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.

4. Krachten bundelen met partners
Hoe gaan we onze externe partners aan ons binden:
Met NME, Haarlemse Kweektuin, De Nieuwe Akker, KNNV (Ingrid Tuinambassadeur), IVN gaan we
op cursusgebied elkaar informeren en wellicht acties afstemmen
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Met DNA en NME zijn nu de eerste afspraken gemaakt, zoals: infobalie (HK) en advies op locatie.
Doetuinen en Volkstuinen gaan (nog) hun eigen weg en doen hun ding. Het zou mooi zijn als we
nog iets meer hun ervaring en kennis kunnen benutten. Voorbeeld: Mincklersweg, doe-tuiniers
inschakelen als ervaringsdeskundig en coach in ruil voor meer grond voor Doetuiniers.
Ook hier is het vinden van enthousiaste contactpersonen de kunst.
Woningbouwcorporaties, we bekijken per wijk of en hoe je wij ze kunt betrekken bij acties.

5. Contact met achterban, aangesloten groepen
Binden van onze eigen achterban
Hiervoor nemen wij zelf initiatief op regelmatige basis. Verder organiseren wij tenminste eenmaal
per jaar een bijeenkomst. De lenteborrel op 21 maart is hier een voorbeeld van.
Een of meer evenementen organisatoren gezocht.
Ook een workshop fondsenwerving zou een mooie trekker kunnen zijn.

6. Fondsenwerving
Dankzij het werk van Anne en Hans zijn wij in 2014 succesvol geweest. Het is de kunst hiermee door
te gaan.
Wij zoeken 2 fondsenwervers.

7. Informatievoorziening aan belangstellenden
Dit jaar gaan wij de website, de nieuwsbrief en Facebook weer optimaal benutten. Ook
persberichten zijn nog steeds nuttig. Het is handig als een paar mensen actief zijn in de
redactie van Website, Nieuwsbrief en Facebook die samen de informatievoorziening op
elkaar afstemmen.

Pijler 3. jaarthema’s 2015:
8. Dag van de Stadslandbouw 2015
Dag van de Stadslandbouw benutten als gezamenlijke presentatiedag/week voor het Haarlemse
publiek, samenwerking brengt tevens meer verbinding
De Nieuwe Akker presenteert zich Den Bosch. PHG wil met minimaal 2 personen dit
congres bezoeken.
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Tijdens dit jaarlijkse Nationale Platform gaan zo'n 400 deelnemers (stadsboeren, overheden,
markt- en ketenpartijen, kennisinstellingen) in op de vraag hoe stadslandbouw kan inspelen
op de behoeften van ondernemers, de stad en haar bewoners. De Dag van de Stadslandbouw
wordt dit jaar gehouden in Den Bosch op en omvat drie dagen: een congres (met ca. 60
sprekers en moderatoren), een excursiedag en een publieksdag, waarbij stadslandbouw
initiatieven overal in het land zich kunnen presenteren.
wie organiseert dit? Vooral van belang: 6 juni 2015 de Publieksdag te benutten om in Haarlem
onze achterban en het grote publiek en de politiek, de wijkraden en de woningbouwcorporaties een
impuls te geven.
Koppelen aan collega’s, Haarlemmer Kweektuin, DNA e.d.

9. Jaar van de Bodem 2015
Dit jaarthema pakken wij op tijdens de lenteborrel van 21 maart.
Daarnaast zoeken wij samen met anderen naar gelegenheden om dit thema onder de aandacht te
brengen.

10. Groene schoolpleinen
PHG heeft gesproken met Diana Bakboord.
Zij heeft verteld dat er al een behoorlijk aantal scholen (5-6) hierin geïnteresseerd is en dat er
nog scholen zijn aangeschreven. Diana wil een LinkedIn-groep maken voor dit project.
Ze meldt dat er voor 2015 € 82000 en 2016 € 37000 beschikbaar is en dat ze een
fondsenspecialist in de arm wil nemen om financiering te onderzoeken. Mogelijk is er
provinciale subsidie. Fonds 1818 (werkt in de regio Zuid-Holland) ondersteunt dergelijke
projecten.
NME kan een belangrijke partner zijn in de uitvoering en samenwerking met buurtorganisaties. Er is nu nog niet een samenvattend plan en strategie uitgewerkt.
Diana merkt op, dat HRLM bij realisatie (investering) van groene schoolpleinen wel wil dat
deze schoolpleinen openbaar toegankelijk worden. De buurt zou betrokken moeten worden
en bij de inrichting moet goed nagedacht worden over kosten van beheer (b.v. veiligheid
toestellen).
Marion gaat Diana helpen bij het beoordelen van de aanvragen van de scholen in mei.

11. Dakgroen
Dit onderwerp heeft zowel vanuit PHG als vanuit de gem. Haarlem nog geen of weinig
ondersteuning. Bij PHG heeft zich recent een Haarlemmer aangemeld die hier mee aan de slag wil.
Hier wordt binnenkort mee kennis gemaakt.
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Als hieruit activiteiten gaan voortkomen, dat informeren we Laura en Diana verder.

Is te onderscheiden in: 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. Stadsgarage, stedelijke vernieuwing
Allerlei initiatieven borrelen op in de stad, zowel vanuit de gemeente als vanuit organisaties.
Het Seinwezen timmert aan de weg. De gemeente kijkt naar het voorbeeld van Pakhuis De
Zwijger met de Stadsambassades. De Haarlemmer Kweektuin wil duurzame activiteiten
bundelen. De Pletterij is nog steeds een Debatcentrum. Ook het ABC Architectuurcentrum
zwengelt discussies aan over de toekomst van de stad.
Het is belangrijk dat ook PHG zich in deze beweging laat zien en horen.
Marion heeft zich gemeld om mee te denken over de Koepelgevangenis.
Truus en Marion volgen de ontwikkelingen van Stadsgarage, Stadsgesprekken en dergelijke.

13. Operatie Steenbreek
Dit is een mooie actie. Wij willen graag onze medewerking verlenen om deze Operatie ook in
Haarlem te introduceren. Ook hiervoor gaan wij vrijwilligers werven en collega organisaties
benaderen.
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