
Wat is een Doe-tuin?
Het op natuurlijke wijze verbouwen van eigen groenten en 
snijbloemen dichtbij huis geeft steeds meer mensen voldoening.
Een Doe-tuin geeft de mogelijkheid om zonder al te grote 
tijdsinvesteringen (een Doe-tuin is slechts 25 m2 groot), op 
bescheiden schaal zelf planten, groenten, vruchten en bloe-
men te kweken. Een Doe-tuin biedt de mogelijkheid om in de 
praktijk kennis op te doen over natuur en milieu.
De Doe-tuin is een ontmoetingsplek voor mensen met een 
gemeenschappelijke belangstelling voor tuinieren en de natuur. 
Men deelt ervaring en kennis met elkaar.

De Stichting Doe-tuinen Haarlem
De stichting beheert, verspreid over 7 locaties in Haarlem, 
ruim 500 moestuintjes. Deze moestuintjes kunnen tegen een 
kleine vergoeding per jaar gebruikt worden door inwoners van 
de gemeente Haarlem. De stichting bedruipt zichzelf, draait 
uitsluitend op vrijwilligers en kent geen betaalde krachten.
Ook werkt zij zonder subsidie van de gemeente.
De gemeente geeft wel de grond in bruikleen aan de  
stichting en op elke locatie beheren de tuinders gezamenlijk 
het tuincomplex en gereedschap. Tuinders kiezen daartoe  
op elk complex een tuincommissie die, in nauw overleg  
met de Stichting, de algemene zaken behartigt.
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Groot-Ouder-Kind tuinen
Als aanvulling op onze bestaande Doe-tuinen willen wij zoge-
naamde “groot-ouder-kind tuinen” introduceren. 
Met deze tuinen willen wij ouders en/of grootouders de 
mogelijkheid bieden om zelf hun kennis en zorg voor natuur en 
milieu in de praktijk aan hun (klein)kinderen over te dragen. 

De gemeente onderzoekt of deze uitbreiding “groot-ouder-kind 
tuinen” gerealiseerd kan worden. 
Recreatief, educatief en duurzaam openbaar groen dat door 
gebruikers zelf beheerd wordt .
 



Nassautuin
Op de plaats waar vroeger de Nassauschool stond liggen nu 
18 goed verscholen Doe-tuinen op een rustig binnenterrein in 
de Leidesebuurt.

Nelson Mandelatuin 
In het Nelson Mandelapark liggen 27 Doe-tuinen direct achter 
de achtertuinen van de President Steijnstraat.

Poelbroektuin
Aan de rand van Schalkwijk, richting Vijfhuizen, liggen in het 
stadspark op een ruime locatie 144 Doe-tuinen. 

Abel Tasman/Kees Bunétuin
Tussen de Westelijke Randweg en de Abel Tasmankade 
ligt, naast de rode nieuwbouwwoningen, dit complex van 22 
Doe-tuinen. 

Doe-tuin De Componist
Aan de Richard Holkade ter hoogte van het Componistenpad 
ligt ons kleinste complex met 14 Doe-tuinen. Goed verborgen 
achter een haag en met een gezellige grote picknicktafel.

Cornelia Westendorptuin
Aan de westkant van de gemeentelijke kweektuinen aan de 
Kleverlaan ter hoogte van de van Dortstraat liggen 88 Doe-
tuinen naast de schooltuinen en de Groene Leerwerkplaats 
van EcoSol. 

Schotertuin 
In het Schoterbos tussen de Jeugdherberg aan de Jan Gijzen-
vaart en de Mr. J. Gerritszlaan liggen grenzend aan de school-
tuinen 180 Doe-tuinen en is daarmee ons grootste complex

Hoe kun je een Doe-tuin huren?
Er is geen centrale aanmelding want op ieder complex regelt 
de tuincommissie zelf de toewijzing. 

Aanmeldingsadressen per tuincomplex staan op onze website 
www.doetuinenhaarlem.nl

Daar vindt u ondermeer ook onze statuten, ons financieel 
reglement, het huishoudelijk reglement en ons model 
tuinreglement. Wellicht wat formeel maar goed om kennis van 
te nemen voor u zich inschrijft,

Omdat alle tuincomplexen ieder jaar volledig verhuurd zijn en 
een wachtlijst hebben, raden wij u aan te informeren naar de 
wachtlijst van het tuincomplex waar u zich wilt inschrijven,


