
    
                    Stichting Doe-tuinen te vinden op 8 tuinen verspreid over Haarlem    
                                               Biedt de mogelijkheid om dicht bij huis praktische kennis op te doen over natuur en milieu.              
                                                            Beheert groene trefpunten waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. 

                               Bevordert de sociale samenhang in de wijken en de bio-diversiteit.  
                               Stelt moestuintjes van circa 25 m²beschikbaar. 
                               Kijk op  http://www.doetuinenhaarlem.nl/ of op Facebook              

 

  
  

 
Jaarverslag stichting Doe-Tuinen Haarlem 2019 
 
In januari werd de traditionele jaarvergadering gehouden met als belangrijkste item een inhoudelijk interessante 
tuinlezing voor alle belangstellenden. Hier kwamen zo’n 80 personen op af.  
 
Sinds de oprichting van de stichting in 2006 is in 2019 voor het eerst gestart met de ontwikkeling van een nieuw 
(achtste) tuincomplex, dat werd de Indische buurttuin in oprichting. Vanwege de wachtlijst met 200 aanstaande 
tuinders was uitbreiding hard nodig. Die vraag naar uitbreiding ligt sinds 2010 bij de gemeente Haarlem, die in dat 
jaar een motie aannam, ondersteund door de voltallige raad.  
 
In april 2019 kwam de gemeenteraadsfractie van GroenLinks op een van de complexen op bezoek, waar het nut van 
de Doe-tuinen voor de burgers van Haarlem en de noodzaak voor uitbreiding aan de orde kwamen. Eerdere poging tot 
uitbreiding strandden, omdat geen garantie voor een minimale periode vaan 5 jaar gebruik kon worden gegeven. 
Daarnaast geldt de eis dat geen kraanwater voor bevloeiing wordt gebruikt, maar grond- en waar mogelijk slootwater. 
Elk tuincomplex heeft daarom een of meer grondwaterpompen. 
 
Na 5 jaar zoeken werd in mei een nieuwe secretaris aangesteld, die ook als contactpersoon voor nieuwe tuinen 
fungeert. In het najaar is de vernieuwde website in gebruik genomen.  
 
Dit was ook het jaar waarin aan een beleidsplan is gewerkt, waarin 4 elementen: 

- Ondersteuning van de bestaande complexen en uitbreiding met nieuwe complexen 
- Verbeteren communicatie intern en extern 
- Verbeteren van de financiële positie 
- Slagvaardig bestuur 
 

Het contact met de Haarlemse pers is goed, waardoor de wens tot uitbreiding, maar ook de open dag van de 
Poelbroektuin in juni en het 95-jarig bestaan van de Cornelia Westendorptuin in september een goede pers kreeg. Zo 
ook de oplevering van de eerste fase van het vernieuwde Schoterbos, waardoor de Schotertuin onder andere minder 
wateroverlast heeft. Nu in plaats van een hek een sloot het terrein omgeeft, is nog duidelijker dat ook de Doe-tuinen 
tot het openbaar groen behoren. Voor andere tuincomplexen is dit semi-openbaar, want die zijn alleen toegankelijk 
wanneer tuinders of andere gebruikers aanwezig zijn. Andere gebruikers zijn met name de sociale werkvoorziening 
Ecosol en de schooltuinen.  
 

 
 
De goede pers leidt er onder andere toe dat nu van diverse kanten nieuwe terreintjes worden aangeboden die tot 
potentiële Doe-tuinen kunnen worden ontwikkeld. In de praktijk zijn dit trajecten van een jaar en dat is ook het tempo 
waarin we die uitbreiding de komende jaren denken aan te kunnen. 
 
Tot slot is in 2019 de naam van de Abel Tasmantuin aangepast in Abel/Kees Bunétuin, vanwege de verwarring met 
het naastgelegen Abel Tasman-volkstuincomplex.  
 
 
 
 


