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1. Inspireren en aanzetten tot actie
Bij het schrijven van dit activiteitenplan 2022 zijn we net over de helft van het
lopende jaar 2021 heen. Een half jaar waarin we wederom beperkt werden in het
waarmaken van onze ambities door COVID-19. Er mocht maar een beperkt
aantal vrijwilligers in de tuin, geen natuurlessen voor de schoolkinderen en geen
publieke activiteiten. We roeiden met de riemen die we hadden en brachten, net
als vorig jaar, de tuin zoveel mogelijk naar de mensen toe. Zoals bijvoorbeeld
met de Stinsenplantendag die geheel digitaal gehouden werd.
Sinds mei mogen de remmen weer los en dat is nodig, getuige het rapport van
het IPCC, internationaal klimaatpanel van de VN, dat 9 augustus 2021 is
gepresenteerd over de effecten van de klimaatverandering. We willen mensen
inspireren om hun steentje bij te dragen door concrete voorbeelden te tonen in
onze tuin. Overtollige regenwater opvangen in een ton, en zorgen voor absorptie
in de grond door tegels weg te halen en te vervangen door groen. Meer
bodem/struiken om hittestress tegen te gaan en een leefomgeving voor vogels
en anders beesten te creëren. Meewerken aan meer biodiversiteit in eigen tuin
en wijk.
Onze ambassadeurs zijn onze enthousiaste vrijwilligers die de plannen zoals
verwoord in ons beleidsplan ‘Op weg naar goud’ samen met de beheerder tot
uitvoering brengen en uitventen. Maar ook het groeiend aantal partners zoals
Meerwaarde, de Outdoorschool, Amstelring, de Waterwolf en IVN helpen mee om
de wereld weer een stukje leefbaarder en mooier te maken. Ons motto ‘Samen
buiten’ geldt hopelijk in 2022 voor nog veel meer bezoekers, organisaties,
instanties en bedrijven. Wij vinden elkaar op de meest biodiverse plek in
Haarlemmermeer.

Namens het bestuur van De Heimanshof,
Nol van Burik,
Voorzitter a.i.

(14 augustus 2021)
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2. Beleidsplan 2021 – 2025
Dit activiteitenplan is het tweede uitvoeringsjaar van ons beleidsplan ‘Op weg
naar goud’. We brengen de strategische doelstellingen uit dit plan nog even
onder de aandacht:
1. De Heimanshof functioneert als inspiratiebron voor natuurbeleving voor
alle inwoners van Haarlemmermeer en stimuleert mensen om zelf actie te
ondernemen.
2. De Heimanshof bindt mensen aan zich met kennis en liefde voor de
natuur.
3. De Heimanshof is kenniscentrum voor biodiversiteit in Haarlemmermeer.
4. De Heimanshof opereert op basis van een breed maatschappelijk
draagvlak.
In dit activiteitenplan beschrijven we de acties die we gaan ondernemen om
bovenstaande doelstellingen te realiseren. Het zijn stappen op weg naar de
horizon van 2025.

3. Vereniging De Heimanshof
Voor het realiseren van de doelstellingen is een goed functioneerde vereniging
een voorwaarde. Afgelopen jaren hebben we stappen gezet om de organisatie en
de financiële bedrijfsvoering passend te maken bij onze ambities. In 2022 zetten
we een volgende stap op het gebied van de automatiseringsomgeving. We
werken aan een veiliger omgeving waarin geautoriseerde (bestuurs)leden hun
werk kunnen doen.
In 2021 hebben we een Huishoudelijk Reglement opgesteld. Dit zal in 2022
geëvalueerd worden. De nieuwe Wet Bestuur en toezicht rechtspersonen vraagt
om een kritische blik op onze huidige Statuten. Indien noodzakelijk zullen de
Statuten op de nieuwe wetgeving worden aangepast.
Het is nog niet gelukt om een nieuwe voorzitter te vinden en aanvulling op het
bestuur. Inzet is om in 2022 een zevenkoppig bestuur te realiseren om onze
ambities waar te kunnen maken.
De wervingsactie voor nieuwe vrijwilligers, met name met plantenkennis, is door
de corona in voorjaar 2021 niet van de grond gekomen. In dit jaar zijn wel
diverse nieuwe vrijwilligers ingestroomd met potentie om opgeleid te worden tot
plantenkenner. In de winter 2021/2022 willen we via workshops/cursussen aan
de slag om het kennisniveau van onze (nieuwere) vrijwilligers te verhogen.
In 2021 hebben we nagedacht over de rol van tieners in onze vereniging.
Jongeren die meededen aan het project Vrijwillig Traineeship van Meerwaarde
hebben ons daarin geadviseerd. Voor de tieners zijn we een samenwerking
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aangegaan met De Outdoorschool die survivalworkshops in De Heimanshof
organiseert. De focus voor 2022 ligt op het binden van jongeren (18-25) met
affiniteit met biodiversiteit/duurzaamheid. Dit kan via opleidingen of thematische
bijeenkomsten. De Vrijwillige Trainees gaan hierin meewerken.
Duurzaamheid staat hoog in ons vaandel. Afgelopen jaren hebben we
geïnvesteerd in De Kijkdoos en in 2022 willen we een deel van onze machines
vervangen door machines met accu’s.
Een groot deel van onze inkomsten is via de subsidieovereenkomst met de
gemeente bestemd voor de afgesproken prestaties. De ‘vrije ruimte’ in onze
begroting is niet groot genoeg om de projecten die we in dit plan noemen, te
financiering. We gaan actief op zoek naar externe financiering en sponsoring in
natura door bedrijven.
Actiepunten:
• Reorganisatie van onze automatiseringsomgeving.
• Evaluatie Huishoudelijk Reglement en Statuten vanwege Wet Bestuur en
toezicht.
• Uitbreiding bestuur met voorzitter en (jeugd)bestuurslid.
• Kennisvermeerdering bij (nieuwere) vrijwilligers.
• Werving jongere vrijwilligers (rond 20 jaar) op basis van
biodiversiteit/duurzaamheidsthema’s.
• Fondsenwerving voor projecten die buiten de subsidie vallen
• Verduurzaming gereedschap

Gezelligheid en werken in de tuin gaan hand in hand.
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4. Inspiratiebron voor natuurbeleving voor bewoners van
Haarlemmermeer en stimulator om in actie te komen
De Heimanshof is in 1975 opgezet als instructietuin voor natuureducatie aan
kinderen van de basisschool. Onze primaire taak blijft om de ecologische
kwaliteit van onze tuin op een zodanig niveau te houden, dat het NMCX daar
inspirerende en boeiende NME/NDE-lessen kan geven. Er vindt regelmatig
overleg op uitvoerend niveau plaats met NMCX en twee keer per jaar op
bestuurlijk niveau.
In het schooljaar 2021/2022 is het nieuwe bomenpad voor het eerst structureel
opgenomen in de lessen. Ook buiten de lessen blijkt dit nieuwe element in ons
tuin veel enthousiasme bij – vooral jonge – bezoekers teweeg te brengen. Velen
komen met vrienden/familie terug om te spelen in deze mooie ontdektuin, de
Struintuin. In 2022 zullen we dit deel van de tuin meer in de publiciteit brengen
voor natuurgerichte activiteiten voor kinderen, en met name de buurtjeugd.
De kracht van onze tuin is de variatie in planten, bomen, struiken en de daarbij
behorende beestjes in de verschillende landschappen. Het instandhouden van de
huidige biodiversiteit vraagt een continue monitoring en veel (hand)werk. Om de
zoveel jaar is groter onderhoud nodig. In 2022 wordt er geplagd in het
zandstrookje, de mergelheuvel en weides. In het Noorderbos worden enkele
grote bomen verwijderd om meer licht en lucht in het bos te krijgen, waardoor
struiken en planten zich beter kunnen ontwikkelen.
Helaas heeft de natuur zich niet weten te herstellen in onze kruidentuin. De
aanslag van de buxusmot gedurende enkele jaren hebben we niet kunnen
compenseren met het aantrekken van vijanden van de mot. In 2022 maken we
een plan voor renovatie van de kruidentuin.
Veiligheid is ook een continu punt van aandacht. In 2022 worden enkele wilgen
rondom de boomhut gekandelaberd vanwege het risico van takbreuk.
Inzet voor 2022 is om het educatieve gehalte van de tuin voor bezoekers te
verhogen. Zoals in ons beleidsplan verwoord willen we nadrukkelijker
koppelingen maken met thema’s als de afname van de biodiversiteit, verzilting,
extreme regen en hitte. We willen bezoekers handvatten geven hoe zij zelf actie
kunnen ondernemen op deze thema’s.
Voorbeelden zijn: de veenbak en de zoute bak die in 2021 worden opgebouwd.
Hier brengen we het verhaal van de geschiedenis van Haarlemmermeer in beeld
en de dreiging (en kansen) van de verzilting. Via lezingen, rondleidingen en
informatieborden wordt dit verhaal verspreid.
Het plan dat in 2021 is gemaakt om rondom ons verenigingsgebouw
‘voorbeeldtuintjes’ aan te leggen om mensen te inspireren in hun eigen
omgeving aan de slag te gaan, zal in uitvoering genomen worden. Ook hierin
proberen we de eerdergenoemde thema’s zichtbaar te maken.
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Een grote winterklus is het ontgrassen van het rode hoofdpad door de tuin en het
pad voorzien van een nieuwe laag mijnsteen. Dit is een materiaal dat goed te
berijden is met rolstoelen en kinderwagens.
In 2022 maken we samen met NMCX en Amstelring Dagbesteding een basisplan
voor een eigentijds multifunctioneel gebouw op Wieger Bruinlaan 7, dat behalve
voor natuureducatie ook voor andere groepen (zorgcliënten, wijkactiviteiten,
natuur- en milieugroeperingen, sociale activering) bruikbaar is.
Om al dit moois over het voetlicht te brengen komt er weer een
activiteitenprogramma met themadagen, lezingen, workshops, rondleidingen,
seizoenswandelingen en participatie met landelijke dagen zoals NLdoet, de
Nationale Natuurwerkdag, Burendag, Fête de la nature etc.
Actiepunten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Regelmatige overleg en afstemming met NMCX over NME/NDE-programma
voor de basisscholen.
Struintuin en bomenpad meer op de kaart zetten onder jeugd.
Biodiversiteit op peil houden door groot onderhoud aan landschappen
Bosonderhoud om lucht en licht in de tuin te houden en de veiligheid.
Verhogen van het educatieve gehalte van de tuin voor bezoekers door een
koppeling met maatschappelijke en klimaatgekoppelde thema’s.
Plan voor renovatie kruidentuin.
Ontgrassen van het rode hoofdpad en pad voorzien van nieuwe toplaag.
Planontwikkeling voor een eigentijds multifunctioneel natuureducatiegebouw dat ook voor andere groeperingen (zorgcliënten,
wijkactiviteiten, natuur- en milieugroeperingen, sociale activering)
bruikbaar is.

Kruidenfestival 2021: Kruiden Marie vertelt
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5. Binden van mensen met liefde voor de natuur
Iedere dag van de week is een vaste groep vrijwilligers actief in de tuin. Met veel
enthousiasme richten zij zich op het beheerwerk, de bijen, de organisatieklussen
voor de vereniging, het inventariseren, rondleidingen, welkom heten, begeleiding
van jeugd en vele, vele andere zaken die noodzakelijk zijn voor de tuin en de
vereniging. Via diverse werkgroepen worden vrijwilligers betrokken bij het
verenigingsbeleid.
De vereniging heeft sterke behoefte aan meer plantenkennis onder de
vrijwilligers. Ze streeft de situatie na dat vrijwilligers – die dat willen - een
landschapje adopteren en daar, gecoacht door de beheerder en tuinwerkgroep,
zelfstandig in kunnen werken. Dit verhoogt de betrokkenheid en ontlast de
beheerder. In 2022 zullen we een aantal andere heemtuinen bezoeken om
kennis op te doen en als gezellig uitje. Ook vindt kennisoverdracht on-the-job
plaats.
De werkgroep tuin en de beheerder houden door het jaar bij welke soorten
planten/struiken/bomen er in de tuin aanwezig zijn. Maar De Heimanshof heeft
veel meer te bieden. Denk aan paddenstoelen, insecten, mossen, vogels,
zoogdieren. Om ook deze soorten in beeld te krijgen, zoeken we in 2022
samenwerking met diverse specialisten op die gebieden.
Afgelopen twee jaar hebben we eerste stappen gezet voor samenwerking met
het IVN Instituut voor Natuureducatie. Dat is beide partijen goed bevallen. In
2022 wordt deze samenwerking geïntensiveerd. Dit zal zichtbaar worden in het
jaarkalender 2022.
De heemtuin kan op allerlei manieren faciliterend zijn voor mensen met liefde
voor de natuur. Daarvoor is verhoging van onze naamsbekendheid en de
mogelijkheden die wij te bieden hebben, van groot belang. In 2021 hebben
stappen gezet op gebied van betere zichtbaarheid via de social media. Hieraan
wordt in 2022 een vervolg gegeven.

Acties:
•

•
•
•

We streven ernaar om een aantal vrijwilligers op te leiden en hen een
biotoop te laten adopteren. Hulpmiddelen hierbij zijn het beheerplan per
landschap, de plantendatabase en bezoeken aan andere heemtuinen.
Samenwerking zoeken met andere natuurorganisaties om biodiversiteit in
de tuin breder in beeld te krijgen.
Intensiveren van samenwerking met IVN.
Verhogen naamsbekendheid van De Heimanshof.
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6. Kenniscentrum inheemse natuur Haarlemmermeer
De Heimanshof is de plek met de meeste/breedste biodiversiteit in
Haarlemmermeer. Daar is jarenlang door velen aan gewerkt. In die jaren is veel
kennis opgebouwd die we graag met anderen delen. Wij willen ook van anderen
leren en breiden in 2022 ons netwerk met natuurbeheerders in de omgeving
graag uit.
Het delen van de kennis doen we in 2022 onder meer via lezingen,
rondleidingen, tentoonstellingen en workshops. Ook zijn er regelmatige
contacten met de afdeling Groenbeheer van de gemeente.
Zoals eerder geschreven zullen wij ook samenwerking zoeken met andere
natuurorganisaties voor het inventariseren van vogels, mossen, zoogdieren en
met deze organisaties bespreken hoe wij de leefomstandigheden voor deze
soorten in de tuin verder kunnen optimaliseren. En onder de aandacht te
brengen van onze bezoekers.
Ook opleidingen kunnen een bijdrage leveren aan het krijgen van meer inzicht in
de biodiversiteit in De Heimanshof. We zullen contact leggen met groenopleidingen, MBOHBO/universiteit om de tuin aan te bieden als
onderzoeksgebied.
Het verenigingsgebouw De Kijkdoos krijgt in 2022 een nieuwe naam:
Informatiecentrum De Heimanshof met bijbehorende belettering op de gevel.
Deze naam past beter bij de uitstraling die wij met De Heimanshof beogen.

Acties:
• Delen van kennis via educatieve activiteiten zoals lezingen en
rondleidingen.
• Kennis delen met gemeente en natuurorganisaties.
• Contact leggen met groenopleidingen en MBO/HBO/Universiteiten om de
tuin aan te bieden als onderzoeksgebied.
• Verenigingsgebouw De Kijkdoos krijgt nieuwe naam: Informatiecentrum
De Heimanshof. Met bijbehorende belettering.
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7. Breed maatschappelijk draagvlak
We ontdekken ieder jaar weer nieuwe mogelijkheden om samen met andere
organisaties de tuin een hoger maatschappelijk nut te geven en nieuwe
doelgroepen binnen te krijgen. In 2021 werden bijvoorbeeld de diploma’s van het
Opstap-programma van Meerwaarde in de tuin uitgereikt. De weken daarna
zagen we verschillende deelnemers terug in de tuin.
De samenwerking met Amstelring Dagbesteding (jong dementerenden) heeft
afgelopen jaren laten zien, dat de tuin voor mensen met zorg een goede plek is
voor een zinvolle dagbesteding. We onderzoeken of meer mensen met andere
achtergronden kunnen aansluiten op deze dagen. Daarbij denken we aan sociale
activering, werkervaring opdoen door mensen in de bijstand en mensen uit
andere zorgorganisaties. Voorwaarde is wel dat de mensen redelijk zelfstandig
kunnen werken of dat er begeleiding meekomt. De beheerder heeft zijn handen
vol aan zijn huidige takenpakket.
De wijkraad heeft zorgen over het (beheer van) groen in de wijk in relatie tot het
toenemend aantal woningen/bewoners. Zij ziet De Heimanshof als één van de
belangrijke groene rustpunten in de wijk en wil dat, net als wij, zo houden. De
tuin kan nog meer dan nu het geval is een ontmoetingsplaats worden voor
ouderen, jonge gezinnen met kinderen en mensen die een zinvolle dagbesteding
zoeken. De jaarlijkse Burendag biedt hiervoor handvatten. We gaan met de
wijkraad in gesprek over andere mogelijkheden.
Koppeling van natuur met andere disciplines is een terrein dat we komend jaar
nader willen verkennen. We denken daarbij aan cultuur en samenwerking met
Pier K en multiculturele organisaties.
We houden ook in 2022 de deur open voor stagiaires uit verschillende
opleidingen.
Naast samenwerking met natuur- en maatschappelijke organisaties willen we in
2022 ook stappen zetten om verbinding te realiseren met bedrijven. We bieden
hen onze accommodatie aan voor vergaderingen/teambuilding met een groen
accent. Dit kan zijn meehelpen in de tuin of een rondleiding. We zoeken naar
mogelijkheden voor materiele sponsoring of projectsponsoring waarbij we ons
gedachtegoed ook bij deze partners willen neerleggen.
De educatieve Struintuin willen we komend jaar ook aanbieden voor
natuurgerichte feestjes/bijeenkomsten met name voor kinderen. Het educatieve
karakter staat daarbij voorop; we willen geen concurrent worden van
commerciële aanbieders.

•
•
•

Acties:
Samenwerking met organisaties die een zinvolle dagbesteding zoeken voor
hun cliënten. (zorg, gemeente, vluchtelingenhulp).
Acties gericht op de wijk ism de wijkraad.
Koppeling maken van natuur en cultuur.
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•
•

Samenwerking zoeken met bedrijven voor sponsoring/projectfinanciering.
Mogelijkheden aangeven voor educatieve partijtjes in de Struintuin.

8. Beheer gebouwen en kassen
Wij zijn blij met de acties van de gemeente in 2021 omtrent de kassen
(vervanging verwarmingsketel) en de riolering op Wieger Bruinlaan 7. Dit geeft
ons het vertrouwen dat de gemeente ons graag ziet blijven op dit deel van het
terrein. Wij zullen ons in 2022 verder werken aan een plan om samen met
NMCX, Amstelring, wijk, gemeente en mogelijke andere partners een
multifunctioneel gebouw te realiseren waarin de huidige functies behouden
kunnen blijven en uitgebreid met een scala nieuwe functies.
Na de renovatie van De Kijkdoos is de reorganisatie van de garage in 2022 aan
de beurt. Er wordt een scheidingswand gemaakt tussen de WC en de rest van de
garage zodat deze voorziening er representabeler uitziet voor de schoolkinderen
en die niet meer bij de spullen kunnen.
De werkgroep gebouwen en installaties zal een meerjaren-onderhoudsplan
opstellen voor de diverse gebouwen en installaties op basis waarvan
voorzieningen opgenomen worden in het meerjarig voorzieningenoverzicht.
Veiligheid staat hoog in ons vaandel. We willen dat onze vrijwilligers en
beheerder veilig werken. Goede instructie over omgaan met gereedschappen is
belangrijk. Maar ook de veiligheid op het terrein zelf. Regelmatig vindt een scan
plaats van de bomen op risico van takbreuk. De wilgen boven de boomhut in de
Struintuin blijken bij storm een bedreiging vanwege takbreukrisico. Daarom
worden ze komende winter gekandelaberd. Voor bezoekers is het van belang dat
zij veilig over de paden kunnen lopen. Het rode pad krijgt komend jaar een
opknapbeurt zodat deze met rolstoel weer goed begaanbaar is. Ook het keienpad
wordt regelmatig gecontroleerd op verzakking en geëgaliseerd. In de nabije
toekomst zal het pad een keer helemaal opnieuw aangelegd moeten worden.
Het nieuwe bomenpad vraagt een continue scan op veiligheid. We zijn kennis aan
het opbouwen hoe we dit het meest efficiënt en effectief kunnen doen. Daartoe
hebben we samenwerking gezocht met Jeugdland dat ook met dit type keuringen
van doen heeft.
Acties:
• Samen met de gemeente en maatschappelijke partners ontwikkelen we
een visie voor alternatieven voor gebouw op nummer 7 en kassen.
• Reorganisatie van de garage.
• De werkgroep Gebouwen en Installaties stelt een meerjaren
onderhoudsplan op voor Kijkdoos, bijenstal, bruggen, kassen en
installaties.
• Aandacht voor verschillende invalshoeken van veiligheid.
• Onderhoud bomenpad ism met Jeugdland.
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