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1. Op weg naar De Heimanshof 2025
In 2020 vieren we ons 45-jarig bestaan. Wat destijds begonnen is als een
‘instructietuin’, opgezet door bevlogen natuurliefhebbers en leerkrachten, is nu
nog steeds hét natuureducatiecentrum van De Haarlemmermeer. Ieder jaar
bezoeken 4000 à 5000 schoolkinderen met ouders en leerkrachten de tuin om de
schoonheid, waarde en inspiratie van de natuur zelf te zien en ervaren.
Daarnaast komen er nog eens duizenden bezoekers en vrijwilligers in de tuin
genieten van dit mooiste stukje natuur in de polder.
Tijden veranderen echter wel. De natuurwaarden staan flink onder druk, ook in
de Haarlemmermeer. Wij vinden het daarom des te belangrijker om zoveel
mogelijk mensen te bereiken met de grote biodiversiteit die onze tuin te bieden
heeft. Als plek voor inspiratie, educatie, recreatie, ontmoeting en beleving. We
hebben daarvoor veel kennis en enthousiasme in huis maar willen graag met
andere organisaties samen optrekken om dit hogere doel te bereiken. In 2019 is
daartoe de samenwerking met het IVN opgezet. Met het NMCX is overleg gestart
om het educatieve gehalte van de tuin op een nog hoger peil brengen. Met
zorgorganisatie Amstelring is een pilot gestart om te zien welk effect werken in
de natuur heeft op mensen die op jonge leeftijd getroffen worden door
Alzheimer. In 2020 gaan we met meer partijen het gesprek aan om de
maatschappelijke waarde van de tuin verder te vergroten.
De gemeente is ook één van die partijen. Via de prestatiesubsidie vinden we
elkaar op welke bijdrage De Heimanshof kan leveren aan het realiseren van
doelen van de gemeente. We willen actief meedenken over een nieuwe invulling
van het gebouw, de kassen en de ruimte daar omheen op Wieger Bruinlaan nr 7.
Voor ons is de prioriteit dat het terrein een maatschappelijke status houdt ten
behoeve van natuureducatie, recreatie m.n. voor de wijk en activiteiten in het
sociaal domein.
In 2019 hebben we begin juli helaas vervroegd afscheid moeten nemen van onze
beheerder Franke van der Laan. De onderlinge verhoudingen waren dusdanig
verstoord dat langer doorgaan niet verantwoord meer was en het bestuur de
arbeidsovereenkomst met de beheerder voortijdig heeft beëindigd. Bestuur en
leden hebben een kritische blik geworpen op het profiel van zijn opvolger. Naast
het beheer zijn ontwikkeling, inspiratie en coaching van vrijwilligers belangrijke
selectiepunten. Het was hartverwarmend om te zien hoe de vrijwilligers na het
vertrek van Franke de handen extra uit de mouwen hebben gestoken om de tuin
op orde te houden. Dat geeft vertrouwen voor de toekomst!
Namens het bestuur van De Heimanshof,
Cor Mouwen,
Voorzitter
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2. Wegwijzer
De Heimanshof is een zelfstandig opererende vereniging met doelstellingen zoals
beschreven in de statuten. Daarnaast heeft De Heimanshof een overeenkomst
met de gemeente over te leveren prestaties voor de inwoners van de
Haarlemmermeer. De doelstellingen overlappen op een aantal punten zoals
natuureducatie (voor jong en oud) en het realiseren van een zo hoog mogelijke
biodiversiteit. In dit activiteitenplan vindt u in hoofdstuk 4 de meer
verenigingsgebonden voornemens en in hoofdstuk 5 en verder de plannen ten
aanzien van de prestatieafspraken met de gemeente. Voorafgaand in hoofdstuk 3
geven we een korte terugblik op wat wel/niet gerealiseerd is van onze plannen
voor 2019.

3. Terugblik op 2019
We kijken met gemengde gevoelens terug op het afgelopen jaar. Er is ontzettend
veel werk verzet in de tuin. Tot begin juli onder aansturing van de beheerder en
na zijn vertrek door extra inzet van onze vrijwilligers. Het is ons gelukt om de
geplande activiteiten grotendeels te realiseren. Met name een aantal activiteiten
dat op bestuurlijk niveau lag heeft vertraging opgelopen door het conflict met de
beheerder. Dat conflict heeft enorm veel tijd en energie gekost, en geleid heeft
tot vertrek van twee bestuursleden. De komst van een extra aspirant-bestuurslid
in september geeft extra daadkracht, maar aanvulling van het bestuur heeft
hoge prioriteit voor de komende periode.
Hieronder geven we een korte opsomming van enkele in het oog springende
ontwikkelingen in het afgelopen jaar.
•

•

•

•
•

Nol van Burik ontving op 3 april tijdens de ALV de onderscheiding Lid in de
Orde van Oranje-Nassau voor zijn enorme verdiensten voor
Natuureducatie in de Haarlemmermeer en De Heimanshof gedurende 40
jaar! Dat was een feestje waard.
Het is gelukt om een structurele aanvoer van water naar de tuin te maken
vanuit de Hoofdvaart naar beek en vijver. In tijden van droogte hoeft nu
niet meer met leidingwater gesproeid te worden. Sproeien gebeurt in
principe alleen bij de moestuintjes. Alleen in uiterste nood zal de
natuurtuin zelf ook beregend worden.
Door onder meer de natuurlijk successie, stikstofdepositie en wegzakken
van het duinzand was het duinbiotoop volledig vergrast. Dit biotoop is dit
jaar afgedekt met worteldoek en bedekt met schoon duinzand. De
herbeplanting is inmiddels gestart.
De vijver is ontdaan van oprukkend riet. Een klus voor stoere mannen met
een baggerbeugel van 4 meter lang.
In de wintermaanden is met name in de bosstukken en op het duin flink
gezaagd om meer licht in de tuin en het bos te krijgen.
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Riet verwijderen uit de veenplas
met sloothaak van 4 meter

•

•

•

•

•

•

Sinds juli werken op dinsdag- en donderdagochtend cliënten van
Amstelring Dagbesteding op de tuin. Deze samenwerking bevalt goed van
beide kanten.
We hebben weer ruim 4000 schoolkinderen met ouders en leerkrachten in
de tuin mogen begroeten voor NME-lessen. De samenwerking met het
NMCX loopt prima. Vrijwilligers van De Heimanshof helpen af en toe ook
mee bij de lessen.
Voor de continuïteit van het beheer is een tuincommissie geïnstalleerd die
de nieuwe beheerder zal ondersteunen bij zijn werk en het bestuur van
advies zal dienen op het gebied van het beheer/biodiversiteit.
Het bestuur heeft in 2019 ingezet op verbetering van de veiligheid in de
tuin. De situaties rond de aquaria en het werkhok zijn kritisch geëvalueerd
en dit heeft geleid tot ontmanteling van de aquaria. Daar speelde ook
dierenwelzijn en gebrek aan kwalitatief goed onderhoud een belangrijke
rol in.
In juni heeft het bestuur de samenwerking met de Stichting MeerGroen
opgezegd. Het bestuur voelde onvoldoende vertrouwen om de
samenwerking voort te zetten. Het vertrek van MeerGroen heeft geleid tot
een grote opruimactie in de werkruimtes en in de Struintuin. In het
werkhok is nu een veilige werkplek gecreëerd voor onze vrijwilligers, jeugd
en deelnemers aan workshops.
De Heimanshof heeft samen met het IVN en NMCX een trekkersrol vervuld
voor de campagne ‘Meer
biodiversiteit: help jij een handje?’.
Samen organiseerden we voor het
eerst een Stinsenplantendag in april
en het Zomerfestival in juni. De
samenwerking met het IVN is goed
bevallen en zal uitgebreid worden in
2020.

Wethouder Mariette Sedee startte de campagne
met een aantal Struinkids
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•

•

Er is een eerste stap gezet om samen met de gemeente (Casemanager
Participatie en Werk, Cluster Sociale Dienstverlening, Team Werk en
Inkomen) mensen in de bijstand aan een zinvolle tijdsbesteding te helpen.
Ook in de weekenden weten mensen De Heimanshof te vinden. Onze vaste
gastvrouw Bep Spreeuw heet de bezoekers ieder weekend welkom,
regelmatig samen met een tweede gastvrouw/gastheer.

4. Vereniging De Heimanshof
Eind 2018 heeft het bestuur de eerste stappen gezet op weg naar een nieuw
beleidsplan. ‘Inspireren, ontmoeten en (ver)binden’ was het motto van het
aflopende plan. Tijdens een vrijwilligersoverleg was de hoofdconclusie dat de lijn
uit dit plan grotendeels doorgetrokken kan worden naar de komende jaren. De
aanstaande pensionering van de beheerder in december 2019 was aanleiding om
de functieomschrijving goed tegen het licht te houden. Afgelopen jaren was uit
gesprekken tussen bestuur en beheerder al duidelijk geworden dat een aantal
taken anders ondergebracht moesten worden. Het lukte niet om daar afspraken
over te maken. Na het vertrek van de beheerder hebben het bestuur en een
commissie van vrijwilligers naar het takenpakket gekeken wat heeft geleid tot
een aangepaste functieomschrijving die vertaald is in de vacaturestelling.
Speerpunt voor het bestuur is om zo snel mogelijk opengevallen vacatures in het
bestuur ingevuld te krijgen. Het conflict met de beheerder heeft een zware wissel
getrokken op het bestuur en geleid tot vertrek van 1 bestuurslid; een ander lid
besloot niet voor een nieuwe termijn te gaan. Er komen veel zaken op ons af
komende jaren waarbij iedere ondersteuning welkom is.
Voor taken die niet primair tot de functie van beheerder behoren, is het bestuur
bezig een aantal commissies van vrijwilligers op te zetten. Het gaat om een
commissie voor Onderhoud gebouwen en Klussen, Jeugd en Struintuin en
Communicatie en activiteiten. Een vierde commissie die specifiek over de tuin
gaat, is al in augustus 2019 al van start gegaan. De aansturing van de
commissies gebeurt door een bestuurslid. De Tuincommissie werkt in nauwe
afstemming met de beheerder en adviseert het bestuur.
Deze nieuwe verenigingsopzet vraagt om aanpassing van de Statuten en het
opstellen van een Huishoudelijk Reglement waarin taken, verantwoordelijkheden
van bestuur, beheerder, commissies en leden duidelijk zijn vastgelegd.
Via de commissies en regelmatige overleggen wil het bestuur de vrijwilligers
meer betrekken bij het verenigingsbeleid en verantwoordelijkheid geven op
taken die zij willen uitvoeren. Dit beleid is in de 2e helft van 2019 al ingezet.
In nauwe samenspraak met de vrijwilligers, leden, nieuwe beheerder, gemeente,
NMCX en nieuwe en bestaande samenwerkingspartners zal in 2020 een vervolg
op het lopende beleidsplan worden gemaakt. Het resultaat zal zijn eerste
vertaling krijgen in het Activiteitenplan 2021.
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Tot op heden werd veel werk in de tuin met de hand gedaan, zoals het
schoonmaken van paden en maaien (hand, zeis, bosmaaier). Dit is erg tijdrovend
werk en fysiek door veel vrijwilligers niet uit te voeren. Op advies van een aantal
vrijwilligers is in 2019 een borstelmachine aangeschaft en zal ook een maaibalkje
worden aangeschaft. Vrijwilligers zullen worden geschoold op het verantwoord
gebruik van deze machines en waar nodig ook op verantwoord gebruik van ander
gereedschap.
Het ingezette vrijwilligersbeleid zal in 2020 worden voortgezet en het accent zal
vooral liggen op werving voor specifieke taken, met name in de organisatie van
activiteiten, communicatie (website/Facebook) en gebouwonderhoud/klussen.
Uiteraard blijven we ook handjes voor beheer werven. Er komt een wervingsactie
begin 2020 vóór de start van het groeiseizoen.
Circa 10 jaar geleden is de Jeugdafdeling opgericht, die is uitgemond in de
Struinkids (6 t/m 11 jaar) en GreenTeens (12 t/m 21 jaar). Belangrijke redenen
hiervoor waren om jonge mensen jaarrond een boeiend natuurprogramma aan te
bieden en om jonge aanwas voor het vrijwilligersbestand te krijgen. In die
periode is een beperkt aantal ouders ingestroomd in verenigingstaken. De
kinderen/jongeren zelf zijn tot op heden niet of nauwelijks structureel in de
vereniging actief geworden. Met de op te zetten Commissie Jeugd en Struintuin
wil het bestuur kijken of het rendement voor de vereniging in de komende jaren
hoger kan worden.
De Heimanshof heeft veel te bieden aan verschillende doelgroepen in
Haarlemmermeer en omstreken. Samen met de op te richten commissie
Communicatie en Activiteiten willen we nieuwe wegen zoeken om meer mensen
te bereiken en naar de tuin te halen. We zullen daarbij extra inzetten op de wijk.
Ook de interne communicatie krijgt extra aandacht gezien de vele ontwikkelingen
die zowel binnen als buiten de vereniging (gaan) spelen komend jaar.
Actiepunten:
• Werving van nieuwe bestuursleden.
• Actualisering van de Statuten en opstellen van een Huishoudelijk
Reglement; aanpassen aan nieuwe verenigingsopzet.
• Vrijwilligers meer invloed geven op het Verenigingsbeleid via commissies
en regelmatige overleggen.
• Vervolg op het lopende beleidsplan maken met een eerste vertaling in
Activiteitenplan 2021.
• Scholing vrijwilligers in omgang met machines en op biodiversiteit.
• Werving nieuwe vrijwilligers voor specifieke taken; actie begin 2020.
• Aandacht voor doorstroming van jeugdleden (en hun ouders) naar het
vrijwilligersbestand.
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5. Natuur-, milieu- en duurzaamheidseducatie (scholen)
De primaire taak van onze vereniging (in de prestatie-eisen van de
gemeentelijke subsidie) is 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.
De ontvangst van de schoolkinderen met ouders en leerkrachten gebeurde tot
voor kort in een deel van de kassen door het NMCX. De nieuwe verzekeraar van
de gemeente wil de kassen niet meer verzekeren en daarmee is een probleem
ontstaan voor een kwalitatief goede opvang van de kinderen. Het gebouw op
nummer 7 dient nu als noodvoorziening, maar is kwalitatief onder de maat en
voldoet niet aan de educatienormen van deze tijd.
De kassen worden (met name in de wintermaanden) ook door De Heimanshof
gebruikt als binnen werklocatie bij slecht/koud weer voor onze vrijwilligers en
jeugdleden.
Het bestuur wil samen met de gemeente, NMCX en mogelijke andere
samenwerkingspartners meedenken over een eigentijds natuur-educatielokaal of
gebouw dat ook voor andere groepen (zorgcliënten, wijkactiviteiten, natuur- en
milieugroeperingen, sociale activering) bruikbaar wordt.
Het contact met het NMCX is, mede door de kassenproblematiek, geïntensiveerd
en verbeterd na het vertrek van de beheerder. NMCX wil meedenken en -werken
aan educatieve routes door de tuin met name voor ouders met kinderen, buiten
de schoollessen om. We zijn met NMCX ook in gesprek over hoe we de
bezoekende schoolklassen beter kunnen benutten in de promotie van de tuin.
Het bestuur evalueert twee keer per jaar de gang van zaken met de NMEmedewerker van het NMCX en brengt noodzakelijke acties in uitvoering.

Actiepunten:
•

•
•

Kortetermijnoplossing voor ontvangst van de schoolkinderen en binnenwerklocatie voor vrijwilligers en jeugd van De Heimanshof bij
slecht/koud/nat weer.
Ontwikkelen van nieuwe educatieve routes door de tuin voor ouders met
kinderen en volwassenen, in samenwerking met NMCX.
Meer bekendheid voor de tuin genereren via de bezoekende schoolklassen.
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6. Biodiversiteit
In 2020 zetten we de inspanningen voort om de soortenrijkdom binnen De
Heimanshof minimaal te stabiliseren en bij voorkeur te verhogen, conform de
afspraak met de gemeente in de prestatiesubsidie. In 2018 heeft de afronding
plaatsgevonden van de inventarisatie van de hele tuin. De resultaten hiervan zijn
voor iedereen zichtbaar op onze website onder het kopje Flora en Fauna.
De soortenlijst is door onze webmaster gekoppeld aan de nationale Soortenbank
van de Floron. Mensen kunnen via deze koppeling uitgebreide informatie vinden
over de plantensoort, voorkomen in Nederland, en zeldzaamheid.

De volgende stap in dit proces is nu om per biotoop te kijken welke kensoorten
er ontbreken en deze – indien haalbaar – terug te brengen. Dit moet leiden tot
een beheerplan per biotoop; die plannen samen vormen het beheerplan voor de
hele tuin. Het opstellen hiervan is een taak van de nieuwe beheerder. Hij krijgt
daarbij ondersteuning van de Tuincommissie.
Op diverse plekken in de tuin heeft verruiging en met name vergrassing
plaatsgevonden. Invloeden als natuurlijke successie, stikstof, vruchtbare
kleiondergrond en een te kort aan deskundige handen voor het beheer liggen
hier ten grondslag aan. In 2018/2019 zijn het rivierduin en het hoge duin als
eerste aangepakt en afgedekt. De heropbouw van die biotopen vindt in 2020
plaats. Ook de kruidentuin staat op het programma. De buxushaagjes zijn zwaar
aangetast door de buxusmot. Ook is de
wortelgroei in de tuinvakken te dicht en
moet worden aangepakt.
Op diverse plekken is met name de
bomenrand te zeer dichtgegroeid. Er
zal een flinke snoei- en kapronde
plaatsvinden in de winter om meer licht
in de tuin te krijgen.
Lage duin uitgedund tijdens Nationale
Natuurwerkdag

Met de inventarisatiegegevens en straks een beheerplan per biotoop wil het
bestuur vrijwilligers stimuleren om een biotoop te adopteren en zich daarin te
specialiseren. Zo hoeft de vrijwilliger niet alles van de hele tuin te weten. De rol
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van de beheerder wordt daarbij meer coachend; hij blijft wel
eindverantwoordelijk.
Tot slot is voor een goed beheer kwalitatief goed en werkend gereedschap nodig.
Een deel van ons materiaal is verouderd en moet worden vervangen. Inzet is om
een coördinator aan te stellen om dit op orde te krijgen.

Acties:
•
•
•
•
•
•
•
•

Werving en inwerken nieuwe beheerder. Tuincommissie zal een
ondersteunende rol bij het inwerken vervullen.
De beheerder zal in samenwerking met de tuincommissie een beheerplan
per biotoop opstellen.
Verruiging biotopen. Duin en rivierduin zullen aangepakt worden
Meer licht in de tuin: de wintermaanden worden benut om flink wat bomen
en struiken te kappen.
Herinrichting van de kruidentuin als gevolg van de vraat van de buxusmot.
Herintroductie van een aantal soorten dat verdwenen is. Inventarisatielijst
2017/2018 is leidraad.
Adoptie van biotopen door vrijwilligers: ondersteuning en coaching door
beheerder.
Aanstellen coördinator(en) die gereedschapsvoorraad opschoont, aanvult
en onderhoudt in overleg met beheerder en vrijwilligers.

7. Sociale duurzaamheid en vrijwilligersbeleid
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. De groep blijft redelijk constant qua aantallen.
Het gedwongen vertrek van de beheerder heeft tot spanningen binnen de
vereniging geleid. Een commissie van vrijwilligers heeft het bestuur geadviseerd
hoe hier mee om te gaan naar de toekomst en over het takenpakket van de
nieuwe beheerder. In hoofdstuk 4 is al beschreven welke speerpunten er hieruit
voor 2020 zijn voortgevloeid.
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In juli 2019 zijn we gestart met een
experiment samen met Amstelring
Dagbesteding om mensen die op jonge
leeftijd te maken krijgen met dementie en
nog zeer vitaal zijn, mee te laten werken
op de tuin. Dit blijkt een zeer vruchtbare
samenwerking die in 2020 geformaliseerd
zal worden via een
samenwerkingsovereenkomst. Deze groep
is om dinsdag- en donderdagochtend in
de tuin. 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. Hiervoor zijn de eerste contacten gelegd met de betreffende
afdelingen bij de gemeente. Ook zal met scholen voor voortgezet onderwijs met
een groendoelstelling gesproken worden over samenwerking in de vorm van
stages. De Heimanshof is voor diverse opleidingen gecertificeerde opleidingsplek.
De wijkraad heeft afgelopen jaar haar zorgen geuit 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. Dit is één van de redenen dat in
2020 communicatie met de wijk(raad) een speerpunt zal zijn.
Binnenhalen van vrijwilligers is één, maar behoud is minstens zo belangrijk. Een
stimulerende, gezellige, ontspannen werkomgeving waarin mensen zoveel
mogelijk vinden wat ze zoeken in het vrijwilligerswerk, is hierbij essentieel. Via
de nieuwe verenigingsopbouw zijn behoeften van vrijwilligers sneller op te pikken
en kan actie ondernomen worden.
Acties:
• Samenhang binnen vrijwilligersploeg versterken o.m. door meer onderling
contact en overleg, ook met het bestuur (zijn ook vrijwilligers!).
• Contract opstellen voor de samenwerking met Amstelring Dagbesteding
• Samenwerking uitwerken met sociaal domein van de gemeente.
• Meedraaien in sociale netwerk van de gemeente Haarlemmermeer.
• Nieuwe vrijwilligers werven en hen actief betrekken bij verenigingsleven
en verantwoordelijkheid geven.
• Intensiveren contacten met de wijk: centrale buitenspeel/-recreëer en
ontmoetingsplek voor jong en oud.
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8. Natuureducatie inwoners Haarlemmermeer e.o.
De Heimanshof biedt al jaren een breed pakket aan activiteiten gericht op
natuureducatie, natuurbeleving en recreatie. Dat zullen we ook in 2020
voortzetten: lezingen, workshops, rondleidingen, themadagen rond bijvoorbeeld
stinsenplanten, tentoonstellingen, excursies. Voor een totaaloverzicht verwijzen
we naar de activiteitenkalender die vanaf begin 2020 in de vorm van een flyer
beschikbaar is en op de website staat.
Afgelopen jaren zijn mooie stappen gezet om het educatieve gehalte van de tuin
omhoog te brengen, via informatieborden bij biotopen en informatie over soorten
op de website. In 2019 is geëxperimenteerd met diverse vormen van
naambordjes bij soorten in de tuin. Doel is om in 2020 tot een definitieve vorm
te komen.
Er worden seizoenswandelingen ontwikkeld zodat bezoekers ook zonder gids, de
pareltjes in de tuin weten te vinden. Daarnaast gaan we in gesprek met het IVN
om de samenwerking te intensiveren, zodat IVN-gidsen bijvoorbeeld ook
rondleidingen of activiteiten in de tuin organiseren of begeleiden.
Een manier om in contact te komen met natuurliefhebbers en nieuwe vrijwilligers
zijn nationale dagen zoals NLDoet, de Nationale Natuurwerkdag, Burendag en
Fête de la Nature. Daar zullen we in 2020 ook aan mee blijven doen.

Deelnemers Natuurwerkdag

In 2020 gaan we een experiment
starten met avond openstellingen
van de tuin in de periode mei –
oktober. Doel hiervan is om ook
de overdag werkende mens van de tuin te laten genieten en een avondommetje
in de wijk te faciliteren.

•
•
•
•
•

Acties:
Informatieve bordjes in de tuin over planten, struiken en bomen
Seizoenswandelingen ontwikkelen.
Divers activiteitenprogramma waaronder lezingen, workshops e.d.
Experiment met avondopenstelling door de week.
Meedoen aan landelijke dagen zoals NLDoet, Nationale Natuurwerkdag,
Burendag, Fête de la Nature.
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9. Beheer gebouwen en kassen
Verduurzaming van ons verenigingsgebouw is onze leidraad bij
onderhoudswerkzaamheden. Enkele jaren terug zijn er boeidelen van duurzaam
hout geplaatst. Er is een zuinige verwarmingsketel aangeschaft. Bij vervanging
van de vloer begin 2020 worden de verouderde radiatoren vervangen door
vloerverwarming.
De mediterrane-, tropische- en woestijnkas zijn in de jaren ‘80 door ons
bestuurslid Nol van Burik bedacht toen de gemeente stopte met het kweken van
kantoorplanten in de kassen. Inzet was om kinderen te laten zien en ervaren hoe
vruchten als sinaasappel en citroen en planten als papyrus en cactussen groeien.
Hij ontwikkelde natuurlessen die vooral in de wintermaanden door scholen met
veel enthousiasme werden bezocht. Deze lessen maken nog steeds onderdeel uit
van het NME-programma van het NMCX.
In de afgelopen jaren zijn in de kassen ruimten gemaakt om met name in de
wintermaanden droge en warme werkplekken te creëren voor onze jeugd en
vrijwilligers. Dit om de benutting van de kassen naast de lessen, omhoog te
brengen. Ook hebben experimenten plaatsgevonden om daar vissen en vlinders
te houden. Een kwalitatief verantwoorde verzorging van dieren blijkt voor een
vrijwilligersorganisatie niet haalbaar.
Gezien de kostenpost die tegenover de huidige benutting van de kassen staat, is
handhaving in de huidige staat niet gewenst. Daarom wil het bestuur met
gemeente en NMCX, en mogelijke andere samenwerkingspartners kijken naar
een structurele nieuwe situatie mede in relatie tot het gebouw op nummer 7 dat
alweer bijna een jaar leeg staat.
In de ontwikkeltijd en mogelijke realisatie van dit plan pleit het bestuur ervoor
om gebouw en kassen waar mogelijk te blijven benutten voor NME en andere
educatie en maatschappelijke doelen. We zijn hierover al in gesprek met de
afdeling Vastgoed en Afdeling Samenleving, Sport en Cultuur van de gemeente.
De uitbreiding van het pad bij de boomhut blijkt geen makkelijke klus om onder
te brengen bij aannemers. We hebben inmiddels dankzij het collecteren van de
GreenTeens en volwassen-leden en sparen een flink budget beschikbaar. Toch
blijken veel aannemers daar niet mee uit de voeten te kunnen. We willen het
deze winter het toch voor elkaar krijgen. Naast de uitbreiding is renovatie van de
boomhut en de huidige touwbrug ook onderdeel van het project. Het geheel zal
dan gecertificeerd worden zodat er veilig gespeeld kan worden, en het ook in de
NME-lessen opgenomen kan worden.
Acties:
• Renovatie van de vloer van De Kijkdoos gecombineerd met ‘opfrissen’ van
het gebouw.
• Planontwikkeling voor alternatieven voor gebouw op nummer 7 en kassen,
met natuur- en maatschappelijke doelstellingen.
• Renovatie boomhut en touwbrug, en uitbreiding van bomenpad het bos in.
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