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1. Blik op de toekomst
Wat is er afgelopen jaar ontzettend veel gedaan in De Heimanshof. Vaak
realiseer je je dat pas als je de tijd neemt om terug te kijken. We zijn trots op
wat we samen met de beheerder en ons team van vrijwilligers hebben neergezet.
In 2020 hebben we in onze beleidsvisie 2021-2025 ‘Op weg naar goud’ de
contouren beschreven voor De Heimanshof 2025 (50-jarig bestaan). In 2021
hebben we de eerste stappen gezet in de uitvoering. Met alle vrijwilligers en de
beheerder samen zochten we antwoorden op de volgende vragen. Hoe kunnen
wij meer mensen betrekken bij de actuele thema’s als het belang van
behoud/verhoging van de biodiversiteit, omgaan met klimatologische
veranderingen, verduurzaming? En dat alles naast het reguliere beheer van de
tuin. In dit verslag leest u de eerste resultaten. De stip op de horizon voor de
realisatie is 2025 wanneer we ons gouden jubileum hopen te vieren.
We zijn blij dat we voor al het werk dat op ons bestuurlijk bordje ligt, een nieuwe
kracht erbij hebben gekregen, René Chang. Liefst zien we nog een extra
bestuurder komen die zich gaat richten op het verhogen van het educatieve
gehalte van de tuin.
De gemeente Haarlemmermeer zag zich afgelopen jaar genoodzaakt om stevige
bezuinigingen door te voeren. Gelukkig werden wij niet geraakt. Het sterkt ons in
de gedachte dat de gemeente ons werk belangrijk vindt voor Haarlemmermeer.
Wij blijven eraan werken om ons maatschappelijk rendement verder te
verhogen. Tijdens een bezoek van burgemeester Schuurmans bleek ook dat zij
veel waardering heeft voor ons werk. Ze gaf aan graag nog eens terug te komen
in de heemtuin.
Een verdrietig dieptepunt was het overlijden van Joky Merckens die jarenlang
actief was in onze tuin als vrijwilliger. Zij is bij haar afscheid benoemd tot Lid van
verdienste van De Heimanshof.

Namens het bestuur van De Heimanshof,
Nol van Burik,
Voorzitter a.i.
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2. Bladwijzer
Het jaarverslag 2021 heeft een nieuwe opzet. De hoofdstukopbouw volgt die van
ons beleidsplan 2021-2025 ‘Op weg naar goud’. Hierin hebben we vier
strategische doelen geformuleerd. In het jaarlijkse Activiteitenplan geven we aan
welke acties we dat jaar uitvoeren om de strategische doelen te realiseren. In dit
jaarverslag informeren wij u over de resultaten van het Activiteitenplan 2021.
Strategische doelen:
1. De Heimanshof functioneert als inspiratiebron voor natuurbeleving voor
alle inwoners van Haarlemmermeer en stimuleert mensen om zelf actie te
ondernemen. (hoofdstuk 4)
2. De Heimanshof bindt mensen met kennis en liefde voor de natuur aan
zich. (hoofdstuk 5)
3. De Heimanshof is kenniscentrum voor biodiversiteit in Haarlemmermeer.
(hoofdstuk 6)
4. De Heimanshof opereert op basis van een breed maatschappelijk
draagvlak. (hoofdstuk 7)
In hoofdstuk 3 staat beschreven hoe de randvoorwaarden binnen de vereniging
zijn ingevuld om tot de beoogde doelen te komen. Hoofdstuk 8 gaat over het
beheer van de gebouwen en faciliteiten. Het financieel jaarverslag is als apart
document beschikbaar naast dit jaarverslag.

Kievitsbloemen
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3. Vereniging De Heimanshof
Voor het tweede jaar op rij had de vereniging te maken met het coronavirus. Bij
de start en aan het einde van het jaar waren er geen bezoekers door de
lockdowns. Geen vrolijke geluiden van de schoolkinderen die van alles aan het
ontdekken waren in de tuin. Diverse activiteiten die niet door konden gaan. Toch
is de spirit in de vereniging goed op peil gebleven. Het merendeel van de
vrijwilligers bleef zich – op een coronaveilige manier - inzetten voor tuin en
vereniging. Er is enorm veel werk verzet door de beheerder samen met zijn
team.

Missie en visie
2020 was een jaar van inwerken door de vernieuwde bestuursploeg en de nieuwe
beheerder. In 2021 is de beleidsvisie die in 2020 ontwikkeld is, verder
vormgegeven. De steun van het nieuwe aspirant-bestuurslid René Chang was
een welkome versterking in dit proces. René heeft veel managementervaring.
Vanaf de basis – missie, visie en strategische doelen – zijn de processen in de
vereniging besproken en vastgelegd. Dit alles in goede afstemming met de
vrijwilligers die tijdens informatiebijeenkomsten mee konden denken.
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Ook zijn er diepgaande discussies geweest over de invulling van de strategische
doelen en wat die betekenen voor de tuin. Inspireren: hoe doe je dat in de tuin
en wat moeten we aanpassen om dit doel te bereiken? Verbinden: wat heeft de
tuin te bieden voor wie en hoe bereik je nieuwe doelgroepen? Kenniscentrum
zijn: waar zit de kennis (veelal in hoofden van vrijwilligers en beheerder) en hoe
brengen we die goed over op onze vrijwilligers en bezoekers? Maatschappelijk
draagvlak: waar zitten mogelijke partners? Wat heeft de tuin hen te bieden en
vice versa.

Herkenbare landschappen
In het najaar werden de eerste resultaten van deze discussies zichtbaar. De tuin
moet inzichtelijker worden voor vrijwilligers en bezoekers met herkenbare
landschappen. We stappen af van het streven om de inheemse natuur van heel
Nederland te laten zien en leggen de focus op de landschappen van WestNederland. We laten zien wat met goed ecologisch beheer in onze directe
omgeving mogelijk is op het gebied van inheemse natuur en biodiversiteit. Als
inspirerend voorbeeld voor iedereen. Een uitzondering daarin is het Limburgs
heuvellandschap, de mergelheuvel midden in de tuin. Die handhaven we als
eerbetoon aan onze naamgever Eli Heimans. Hij deed op latere leeftijd veel
geologisch onderzoek in Zuid-Limburg. In de komende jaren willen we dit thema
ook zichtbaar maken in het heuvellandschap. Wij zijn trots op onze naamgever
en zijn gedachtengoed blijven we enthousiast uitdragen.
Een ontbrekend landschap voor West-Nederland was het kustlandschap met een
dijk, kwelder en natte duinvallei. Dit landschap is in najaar en winter opgebouwd
in de voormalige ‘zoute bak’.
Ook de stedelijke omgeving maakt onderdeel uit van de ‘landschappen’ van
West-Nederland. Rondom ons verenigingsgebouw De Kijkdoos zullen vanaf 2022
voorbeelden zichtbaar worden hoe mensen in hun eigen tuin, straat of wijk mee
kunnen werken aan verbetering van de biodiversiteit, waterberging en
duurzaamheid. De werktitel van dit project is ‘De groene stad’.
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In 2022 werken we dit concept verder uit en trekken het door in onze
communicatiemiddelen zoals de jaarfolder, website, Facebook en Instagram. Ook
in 2021 is hard gewerkt aan de herkenbaarheid en bekendheid van De
Heimanshof via een nieuwe vlag bij de ingang, een professionele nieuwsbrief via
Mailchimp en wervingsposters voor nieuwe vrijwilligers.

Relatie met de gemeente
Het gebruik van De Heimanshof door de vereniging is opgedeeld in drie
huurovereenkomsten met de gemeente die verschillende looptijden hebben. In
2021 zijn we gesprekken gestart met de gemeente om te komen tot één
meerjarige huurovereenkomst en een meerjarige subsidierelatie. De richting die
we voor de komende jaren kiezen, vraagt om een meerjarenbeleid. Het geeft ook
meer zekerheid voor onze beheerder, vrijwilligers en samenwerkingspartners dat
we werken aan duurzame ontwikkelingen. De gemeente heeft met enthousiasme
kennis genomen van onze ontwikkelrichting. De gesprekken worden in 2022
voortgezet.

Verenigingsstructuur
In het bestuur is dit jaar veel tijd besteed aan zaken als de organisatiestructuur,
verantwoordelijkheden van bestuur, werkgroepen, beheerder en vrijwilligers.
Diverse zaken kregen hun beslag in het Huishoudelijk Reglement waarover de
vereniging nog niet beschikte. Deze is in de Algemene Ledenvergadering op 30
juni vastgesteld. Begin 2021 bleek dat er een nieuwe wet van kracht zou worden,
de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR). Deze is verplicht voor
vereniging en stichtingen. Hieronder viel ook een inventarisatie van risico’s
binnen onze organisatie en tuin. In 2021 hebben we de voorbereidingen
getroffen voor verwerking van die wet in ons Huishoudelijk Reglement. Deze zal
op 6 april 2022 aan de leden worden voorgelegd in de ALV. Er moet ook een en
ander in de Statuten aangepast worden. Onze statuten dateren van 1975. Een
mooie gelegenheid om het geheel tegen het licht te houden en in één keer aan te
passen aan de huidige situatie. Dit moet voor 2025 gerealiseerd zijn.
De in 2020 ingezette lijn om vrijwilligers meer bij het verenigingsbeleid te
betrekken is voortgezet. Er is een nieuwe werkgroep Struinkids ontstaan en een
werkgroep Facilitair & Gebouwen in oprichting. Ook vond een aantal
vrijwilligersbijeenkomsten plaats.
De vereniging beschikt over een ‘Gedragscode ter preventie van ongewenst
(seksueel) gedrag’. Hierin is de functie van Vertrouwenspersoon opgenomen.
Deze functie was door het vertrek van Cor Mouwen vacant. Marjo van Ammers
heeft deze taak in de ALV in juni op zich genomen.

Werving plantenkenners
Actiepunt voor 2021 was het opzetten van een wervingscampagne met name
gericht op mensen met plantenkennis. Deze actie is niet van de grond gekomen
en doorgeschoven naar 2022. Naast corona kwam dit door het leggen van de
prioriteit bij de discussies over het toekomstig beeld van de tuin. Wel is
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geïnvesteerd in het ontwikkelen van kennis bij onze huidige vrijwilligers,
waarover later in dit jaarverslag meer.

Fondsenwerving
Onze weg naar goud (50-jarig bestaan) in 2025 is ambitieus. Om onze dromen te
kunnen realiseren is aanvulling op ons budget hard nodig. Onze leden en
donateurs dragen ieder jaar hun financiële steentje bij, waarvoor heel veel dank.
Ook werken we actief aan fondswerving met als resultaat zo’n € 6.250 in 2021.
We ontvingen bijdragen van het Meerlandenfonds voor het nieuwe depot, Jantje
Beton voor de Struintuin, Nationale Postcodeloterij voor een
waterkwaliteitsmeter, Wind in de Rug voor elektrisch gereedschap en uit een
stagefonds. Een vrijwilliger is gestart met het in kaart brengen van diverse
fondsen waarmee we hopelijk meer armslag krijgen voor de uitvoering van onze
grotere projecten.

Verduurzaming
Na de verduurzaming van onze verenigingsgebouw waren in 2021 de machines
aan de beurt. Deze zijn grotendeels vervangen door gereedschap op accu’s,
mede dankzij een bijdrage uit het Wind in de rug-fonds. Zo leggen we geen
beslag meer op fossiele brandstoffen en is er minder geluidsoverlast voor onze
vrijwilligers en de buurt. Ook is gekozen voor een nauwere samenwerking met
Landschap Noord-Holland. Omdat we daar nu aangesloten zijn als
vrijwilligersorganisatie, kunnen we gratis grotere machines van hen gebruiken
die we af en toe nodig hebben.

Jeugd
Natuureducatie en natuurbeleving staan centraal in wat ons drijft. Die educatie is
nu via de lesprogramma’s van NMCX primair gericht op kinderen van de
basisscholen. We willen echter een breder educatiepakket bieden in de tuin voor
jong en oud(er). Daarvoor zijn we op zoek naar een bestuurslid/projectleider die
hiervoor de lijnen kan uitzetten en mee kan helpen uitvoeren. We hopen in 2022
deze vacature te kunnen invullen.

Struinkids
Het Struinkidsseizoen was een seizoen met een lach en een traan. De lach komt
voort uit het grote enthousiasme waarmee de 16 Struinkids en hun ouders
meegedaan hebben. De traan was het resultaat in de tuintjes. Door de grote
hoeveelheden neerslag waren er enorm veel slakken in de tuin die al het jonge
groen steeds opvraten. Toch was er genoeg te oogsten en te leren voor de kids
en hun (groot)ouders. Tegen de zomer hebben we een ledenstop ingesteld om de
kwaliteit van de activiteiten te kunnen waarborgen. Bijna alle kids bleven tot de
afsluitende Nacht van de Nacht in oktober meedoen. De winterstop loopt tot 16
maart 2022. Het begeleidingsteam is voor 2022 uitgebreid met 2 nieuwe
vrijwilligers die samen met de drie reeds aanwezigen leidsters de werkgroep
Struinkids vormen.
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Struinkids op excursie op Kaageiland

Tieners/Vrijwillige trainees
Een van onze doelstellingen als vereniging is om meer jonge mensen in ons
vrijwilligersbestand te krijgen. Sinds 2020 doen we mee met het project
Vrijwillige Trainees van Meerwaarde. Jongeren kunnen in 6 maanden tijd
ervaring opdoen in het vrijwilligerswerk en organisaties helpen ‘jongerenproof’ te
worden. Het eerste tweetal heeft een plan bedacht om tieners in de tuin te halen.
Hiertoe zijn we een samenwerking aangegaan met de Outdoor school die survival
workshops in de tuin gaf. De eerst twee waren een succes. Het blijkt in de
praktijk moeilijk om tieners naar de workshops te krijgen. Inmiddels hebben we
vijf duo’s vrijwillige trainees gehad die op allerlei manieren hebben meegewerkt
aan plannen en uitvoering van activiteiten voor jong en oud.
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4. Inspiratiebron voor natuurbeleving voor bewoners van
Haarlemmermeer en stimulator om in actie te komen
Inspireren met een unieke diversiteit
In De Heimanshof is 50 procent van de inheemse plantensoorten die in
Nederland voorkomen, te zien. Een unieke situatie waar we trots op zijn. Een
sterk contrast met wat mensen in Haarlemmermeer en daarbuiten in hun directe
omgeving zien. Het handhaven van die biodiversiteit onder Haarlemmermeerse
omstandigheden (stikstofuitstoot Schiphol en autoverkeer) is al jaren een grote
uitdaging, naast de effecten van het ouder worden van de tuin (successie).
Vandaar ook dat we in 2021 de tijd hebben genomen om een visie te
ontwikkelen op de tuin van de toekomst. In het vorige hoofdstuk is dit proces al
besproken. We zetten in op herkenbare landschappen in onze directe omgeving
met inheemse natuur. Met de realisatie van het kustlandschap zijn alle
voorkomende landschappen in West-Nederland nu aanwezig. Zo kunnen we aan
bezoekers de landschappelijke ontwikkeling van West-Nederland in de praktijk
laten zien. En tonen dat met verantwoord ecologisch beheer en liefde voor de
natuur veel inheemse soorten daar prima kunnen gedijen! Met alle dieren en
schimmels die voor hun overleving van deze planten afhankelijk zijn.

Basis voor behoud biodiversiteit + tuinverslag
De Heimanshof heeft al diverse jaren te lijden onder verruiging waardoor het
behoud van de biodiversiteit onder druk staat. Oorzaken hiervoor liggen
voornamelijk in de stikstofuitstoot en de vruchtbare klei-ondergrond. In 2019
zijn we gestart met het herstel van het duingebied gevolgd door het
veenlandschap in 2020/2021 en het zoute landschap in 2021. Ook in de
omliggende bosrand is herstelwerk verricht, omdat er in de afgelopen 15 jaar
nauwelijks verjonging heeft plaatsgevonden. Ook bleken diverse bomen ziek
(iepenziekte en een bacterie in de essen). In de winter van 2021/2022 heeft een
inhaalslag plaatsgevonden. Op de open plekken zullen inheemse soorten die nu
nog niet in de tuin voorkomen, worden teruggeplaatst.
Ook het reguliere beheer door het jaar heen draagt bij aan behoud of mogelijk
zelfs uitbreiding van de biodiversiteit. De werkzaamheden van het hele jaar
zichtbaar maken in dit jaarverslag is onmogelijk. Een bloemlezing geven kan wel.
Die vindt u in de bijlage 1. bij dit jaarverslag en is afkomstig van de beheerder
en de tuinwerkgroep.
De in het Activiteitenplan 2021 geplande inventarisatieronde zal zijn beslag
krijgen in 2022.

Meten is weten
Om beter zicht te krijgen op de bodemomstandigheden in de verschillende
landschappen is gestart met bodemonderzoek. De bodemopbouw in de
verschillende landschappen is in kaart gebracht. Hieruit is gebleken dat de in het
verleden aangebrachte grondlagen om andere landschappen mogelijk te maken,
veelal niet meer voldoende dik zijn om de gewenste planten langdurig in stand te
houden. Naast het onderzoek naar de bodemopbouw is een
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bemestingsonderzoek uitgevoerd in de akkers, schooltuinen en Struinkidstuintjes
in verband met de tegenvallende oogst in het voorgaande seizoen.. Er bleek een
tekort aan kali te zijn en dat is in het groeiseizoen aangevuld met vinassekali.

Watermanagement
De kleilaag onder en hoogteverschillen in de tuin zorgen regelmatig voor
wateroverlast na hevige regenval. In 2021 zijn stappen gezet om de veelvuldig
blank staande delen van de tuin oppervlakkig te ontwateren door het graven van
greppels en leggen van afwateringsbuizen.
De waterkwaliteit van vijver en beek wordt sinds 2021 gemonitord. Dankzij een
bijdrage van de Nationale Postcodeloterij konden we een waterkwaliteitsmeter
aanschaffen (foto). Al eerder constateerden we,
dat door de inlaat in droge tijden van water uit de
Hoofdvaart, het water in beek en vijver steeds
voedselrijker wordt. Dit gaat ten koste van
planten die van voedselarme omstandigheden
houden en de diversiteit in waterbeestjes. Op
basis van de metingen zal in 2022 een plan
gemaakt worden om de omstandigheden aan te
passen, indien nodig.
Met de beschreven acties wordt nu een gedegen
basis gelegd voor het beheerplan voor de hele
tuin.

Inspireren met voorbeelden
De trend in onze woonkernen is helaas dat er steeds meer groen rondom het
huis wordt ingeleverd voor tegels. Makkelijk in het onderhoud, je hebt er geen
groene vingers voor nodig en je kunt de auto voor de deur kwijt. De nadelen van
deze trend worden inmiddels steeds meer zichtbaar: minder insecten en vogels
in de tuin, wateroverlast bij hevige regenval, hogere temperaturen bij warme
zomers.. De Heimanshof wil komende jaren rondom de Kijkdoos voorbeelden
laten zien hoe mensen de omgeving van hun huis kunnen vergroenen in
combinatie met hun eigen doelstellingen zoals parkeerruimte, weinig onderhoud,
privacy. De werktitel van het project is ‘De groene stad’. De Heimanshof zoekt
hiervoor de samenwerking met het NMCX Centrum voor Duurzaamheid
(projecten Tegel wippen, Meer Biodiversiteit: help jij een handje?! en
Haarlemmermeer Waterproof). Zo kan iedereen zijn steentje bijdragen aan
vergroening en verbetering van de biodiversiteit. Om mensen bewust te maken
van de plantenrijkdom op de verharding zijn twee zogenaamde
stoepplantenbakken aangelegd. Hierin staan respectievelijk zeer algemeen
voorkomende planten die op straat te zien zijn en planten die nieuw zijn voor
onze stadsomgeving en daar mede door klimaatverandering steeds vaker te zien
zullen zijn.
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Inspireren door ervaren
Ieder jaar maakt De Heimanshof een activiteitenprogramma om inwoners van
Haarlemmermeer de pracht, kracht en waarde van de inheemse natuur te laten
ervaren. We willen hen inspireren om ook in hun eigen omgeving aan de slag te
gaan met biodiversiteit.
Door corona kon de eerste grote activiteit, de voorjaarsbloeiersactie samen met
IVN, geen doorgang vinden. De tuin moest dicht blijven. Dat was jammer, want
twee studenten van de IVN-opleiding tot natuurgids hadden een tentoonstelling
over dit thema voorbereid. We hebben van de nood een deugd gemaakt en de
themadag omgebouwd tot een digitale themaweek op Facebook en Instagram. Er
kwam ook een mooi artikel in de lokale kranten. In totaal wisten we zo toch een
flink aantal mensen te ‘raken’ met onze campagne.

Digitale campagne op Instagram

De vier lezingen van dit jaar over verzilting, veen, grassen en exoten werden
goed bezocht. Naast de biodiversiteit kwamen in al deze lezingen ook de
gevolgen van veranderingen in het klimaat voor deze onderwerpen aan de orde.
Conform de RIVM-voorschriften werden bezoekers geregistreerd en op QR-code
gecontroleerd.
Tijdens de drie grotere events – opening van het bomenpad, het Zomerfestival
en Fête de la nature – genoten vele bezoekers van al het moois dat de tuin te
bieden heeft. Er waren diverse educatieve en speelactiviteiten. Het Zomerfestival
ging deze keer over het thema Kruiden. In de Kijkdoos was een apotheek uit het
begin van de vorige eeuw opgebouwd waar veel geroken en geproefd kon
worden. Kruiden Marie Afra nam bezoekers op ontdekkingsreis door de tuin. Een
gezellige weekend met zo’n 200 enthousiaste bezoekers.
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Mooie publiciteit rond zomerfestival over kruiden.

Fête de la nature in september stond in het teken van Natuurverhalen over
landschappen verteld door onder meer een boerin, een veensteker/houtvester,
duinwachter en Kruiden Marie. Op zaterdagavond was er een
vleermuizenexcursie voor de jeugd. De kinderen gingen met batdetectors in en
buiten de tuin vleermuizen zoeken. Ook dit event organiseerden we samen met
het IVN.
Tijdens de Nacht van de Nacht eind oktober sloten de Struinkids hun seizoen af
met een gezamenlijk maaltijd van zelf geteelde groenten (pompoensoep,
stamppot boerenkool). Ze hebben een lichtjestocht in de tuin uitgezet voor
bezoekers die vanaf 19.00 uur welkom waren in de tuin.
In 2021 hebben we een experiment gedaan met verruiming van de bezoek- en
meewerkmogelijkheden via een aantal avondopenstellingen. Daar is minimaal
gebruik van gemaakt.
Alle activiteiten die in onze jaarfolder vermeld stonden hebben we, ondanks de
coronabeperkingen, kunnen uitvoeren dit jaar. Een groot compliment aan ons
vrijwilligersteam dat flexibel heeft ingespeeld om de mogelijkheden. Een
voorbeeld is de collecte voor Jantje Beton. Onze vrijwilligers bleven op afstand
van de huiseigenaren en boden mogelijkheden om contactloos een bijdrage te
leveren via een digibox of kaartje met QR-code. Met de opbrengst van ruim
1.500 euro steunden we het buitenspelen landelijk en in onze eigen Struintuin.

Inspireren door mee te werken
De natuur ervaren doe je ook door erin te werken. De Heimanshof doet mee aan
nationale werkdagen zoals NLdoet van het Oranjefonds en de Nationale
Natuurwerkdagen van de landschappen. Iedere 3e zaterdag van de maand is er
een werkzaterdag om ook mensen die door de week geen tijd hebben de
gelegenheid te geven in onze tuin mee te doen. Gemiddeld helpen er dan zo’n 15
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tot 25 mensen in de tuin mee en kunnen veel klussen op een dag worden
aangepakt en afgerond.

Twee acties die in ons Activiteitenplan 2021 stonden hebben we helaas niet
kunnen realiseren: het actualiseren van de informatieborden en het maken van
seizoenswandelingen voor bezoekers. We hopen deze acties in 2022 uit te
voeren.
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5. Binden van mensen met liefde voor de natuur
De belangstelling voor de natuur is in de coronatijd sterk toegenomen. Ook zien
steeds meer mensen in dat we stappen moeten zetten om samen de teruggang
van de biodiversiteit en effecten van de klimaatverandering te lijf te gaan. In De
Heimanshof hebben we veel kennis hoe je met ecologisch beheer zo’n 50 procent
van de inheemse planten in Nederland in stand kunt houden. Deze kennis delen
we met de schoolkinderen, onze vrijwilligers maar ook met bezoekers,
organisaties en terreinbeheerders. In 2021 is een mooie samenwerking ontstaan
met de vrijwilligersgroep in Meermond (Heemstede) en landgoed Vogelenzang
met uitwisseling van bij ons overtollige bijzondere soorten.
We hebben burgemeester Schuurmans en de nieuwe polderecoloog Monique van
Leeuwen op bezoek gehad en hen kennis laten nemen van onze aanpak. Ook zijn
de banden verstevigd met groenbeheer van de gemeente en het waterschap.
Deze contacten zijn hard nodig om de natuur en daarmee de biodiversiteit in
onze gemeente te verbeteren. Volgens de gemeentelijke duurzaamheidsindex
2021 scoort onze gemeente zeer slecht in vergelijking met de al niet hoge
gemiddelde scores van alle Nederlandse gemeenten.

Binden van vrijwilligersteam
De Heimanshof heeft zo’n 50/60 vrijwilligers die zich inzetten voor het realiseren
van de doelen van de vereniging. Om hen aan onze vereniging te blijven binden,
investeren we er veel tijd in om hen te betrekken bij beleid en uitvoering, bieden
we scholing aan en zorgen voor een gezellig en veilig (sociaal) werkklimaat. Zo
zijn er diverse werkgroepen waarin vrijwilligers actief mee kunnen bepalen wat
we gaan doen. Velen zijn al tientallen jaren aan De Heimanshof verbonden en
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nog steeds zeer gedreven en betrokken. Hun inzet is onmisbaar voor het
behouden van de kwaliteit van onze tuin en activiteiten.
Ons streven dat vrijwilligers een landschap adopteren en daarop specialiseren
staat nog steeds overeind. In 2021 zijn stappen gezet om eigen vrijwilligers via
deelname aan cursussen en training-on-the-job op te leiden.

Carl tijdens de cursus bij Landschap
Noord-Holland: Omgaan met
lastpakker

Binden van plantenkenners
Hoewel we een mooie ploeg enthousiaste vrijwilligers hebben, is er een sterke
noodzaak om ook plantenkenners naar de tuin te trekken. Het onderhouden en
(her)ontwikkelen van de landschappen is specialistenwerk. Deze kenners kunnen
vervolgens hun expertise overdragen aan onze vrijwilligers. Via Floron, IVN
Natuureducatie en andere groene organisaties proberen wij nieuwe kennis en
kunde binnen te halen.

Binden van de buurt
Een van de doelen voor 2021 was om de contacten met en bekendheid in de wijk
te verhogen samen met de wijkraad. Door de corona en onvoldoende
beschikbare capaciteit bij de wijkraad Oost, is deze actie niet volledig tot
wasdom gekomen. Een eerste stap voor meer contact met de wijkraad is wel
gezet. Zij vergaderen sinds 2022 in onze Kijkdoos. In het voorjaar van 2022
zullen we actief de boer opgaan in de wijk met een flyeractie om zo te werken
aan de naamsbekendheid en meer buurtbewoners naar de tuin te krijgen. Inzet
daarbij is ook uit deze doelgroep weer nieuwe vrijwilligers te werven en met hen
activiteiten voor de wijkbewoners op te zetten.

Binden via samenwerken
In allerlei lagen van de maatschappij zijn mensen te vinden die gebaat zijn bij
meer contact met de natuur. Onze samenwerking met Amstelring Dagbesteding
is daar een sprekend voorbeeld van. De deelnemers voelen zich thuis in de
veilige en gezellige omgeving van de tuin. Sommigen werken mee in de tuin,
andere maken leuke dingen van producten uit de tuin, weer anderen genieten
van het dagelijkse ommetje in de tuin. In 2021 zijn nieuwe contacten tot stand
gekomen met onder meer Ons Tweede Thuis, hospice Bardo, een muziekstudio,
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Max Hotel (voorheen Easy Hotel), Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland,
Meerwaarde en de Outdoor School. Iedere organisatie vindt op zijn/haar manier
verbinding met de tuin. De samenwerking met het sociaal domein van de
gemeente komt nog onvoldoende van de grond. We hebben 1 kandidaat mogen
ontvangen, maar die was wegens ziekte al snel weer afgehaakt.
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6. Kenniscentrum inheemse natuur Haarlemmermeer
Natuur- en Duurzaamheidseducatie (NDE-lessen)
De Heimanshof is in 1975 opgezet als instructietuin voor natuureducatie aan
kinderen van de basisscholen. Onze primaire taak blijft om de ecologische
kwaliteit van de tuin op niveau te houden. Het gewenste niveau wordt samen
met onze leden, NMCX en gemeente bepaald. De lessen worden ontwikkeld en
gegeven door het NMCX. Ondanks de coronabeperkingen konden we afgelopen
jaar 70 klassen met bijna 1.700 leerlingen in de tuin verwelkomen. Er is
regelmatig afstemming geweest tussen beheerder en coördinator NMCX over wat
wel/niet mogelijk was binnen de RIVM-richtlijnen.
In De Heimanshof worden Natuur- en DuurzaamheidsEducatie (NDE)-lessen
gegeven in de tuin en het kassencomplex voor groepen 1 t/m 8. Dit zijn
belevingslessen waarbij de aandacht en zorg voor de natuur centraal staan. Er is
ook veel aandacht voor gezonde voeding, energie en duurzaamheid. De lessen
zijn erop gericht om kinderen nieuwsgierig te maken naar de processen in de
natuur en hun handelingsperspectief bij het in stand houden ervan. In de lessen
worden seizoen gerelateerde onderwerpen behandeld zoals paddenstoelen,
dieren, bomen, planten, bloemen, biologisch voedsel, temperatuur, biotopen,
bodem, zonne-energie, circulaire processen, klimaat, weer en water. Voor 2021
hadden zich 197 groepen met 4.881 leerlingen ingeschreven. Door de sluiting
van de scholen en de tuin kon er in het voorjaar 2021 geen educatie gegeven
worden. De lessen in het najaar
zijn wel volgens inschrijvingen
doorgegaan.
In 2021 hebben twee basisscholen
meegedaan met het project
Meermoestuin van NMCX op De
Heimanshof. De Klimop deed mee
met twee groepen van elk 26
leerlingen en de Juliana van
Stolbergschool met twee groepen
van in totaal 40 leerlingen. Door
de coronamaatregelen startte het
moestuinseizoen later dan
gepland. Vrijwilligers van De
Heimanshof hebben een groot deel
van het plantgoed geplant. Op het
moment dat de scholen weer open
gingen, konden de leerlingen de
laatste helft van het
schooltuinseizoen verder aan de
slag in hun tuintje.
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Aantal
kinderen Klassen

Programma
De bij hoort erbij, groep 7-8

97

4

Kabouterpad, groep 1-2

725

30

Paddenstoelenpad, groep 3-4

726

30

Ontdek de Herfst, groep 5-6

143

6

92

4

1691

70

Moestuinprogramma
Totaal

Bijenkasten
Onze imker heeft een transparante demonstratiekast aangeschaft om de
activiteiten van zijn bijenvolk zichtbaar te maken voor kinderen en andere
bezoekers. De bijenvolken hebben een pittig seizoen achter de rug vanwege de
vele regen. De honigproductie bleef iets achter bij vorig jaar maar was toch nog
105 kilo. Hiervan is 65 verkocht aan bezoekers en 30 kilo is teruggegeven aan de
bijen voor het overwinteren. De resterende 10 kilo is aan vrijwilligers uitgedeeld
als dank voor hun inzet in de tuin.
De ingang op nummer 1 is verfraaid met een kleurrijk bijenhotel. Dit hotel is in
de wintermaanden gemaakt door de deelnemers van Amstelring Dagbesteding
samen met onze imker.

Educatieve routes
De educatieve routes die tijdens de NDE-lessen worden gebruikt, worden na de
lessen weer opgeruimd. Het plan om voor bezoekers in 2021 permanente routes
te ontwikkelen, is deels gelukt. De basis voor deze routes is gelegd, zoals eerder
in dit jaarverslag beschreven (pagina 7).

Educatieproject in de kassen
In 2021 is een project gestart om meer bezoekers naar de kassen op De
Heimanshof te trekken. De ingang aan de heemtuinzijde zal opvallender gemaakt
worden en in de kassen komen informatieborden met uitleg over de klimaten en
planten van ‘De wereldtuinen’. Bij de start van het nieuwe zomerseizoen 2022 (1
mei) vindt de opening plaats.

Stages en projectonderwijs
Naast onderwijs voor basisscholen werkt De Heimanshof mee aan
beroepsonderwijs. Een studente van de opleiding Bosbouw en Natuurbeheer
rondde in juli haar jaarstage succesvol af bij ons. Op onze website is een verslag
te lezen van haar ervaringen. Met 2 stagedagen per week gedurende een jaar
heeft ze enorm veel geleerd en werk verzet voor ons. Drie studenten van de
hbo-opleiding Business Studies van InHolland uit Haarlem deden een onderzoek
naar de communicatie binnen De Heimanshof. We kregen interessante adviezen
over nieuwe communicatiemogelijkheden met name via social media en website.
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Hoewel het geen onderwijsvorm is, noemen we hier ook het project Vrijwillige
Trainees. Dit is een project van welzijnsorganisatie Meerwaarde waarin jongeren
ervaring op kunnen doen in het vrijwilligerswerk. Wij doen sinds najaar 2020
mee en hebben inmiddels vijf teams deelnemers gedurende 3 maanden in de
tuin gehad. Zij hebben aan allerlei projecten meegedaan zoals eerder
beschreven. Het is een vruchtbare samenwerking voor beide partijen en de frisse
blik van jongeren laat ons de tuin door andere ogen zien.

Opleiding eigen vrijwilligers
In 2021 hebben diverse vrijwilligers opleidingen gevolgd op praktische
vaardigheden zoals omgaan met machines en handgereedschap. Twee personen
hebben deelgenomen aan de Basiscursus Flora van Floron. Ook bij de
basiscursus Ecologie van Landschap Noord-Holland was De Heimanshof
vertegenwoordigd. Paul Tensen verzorgde een interne workshop over bomen.
Aan de 4 lessen namen 11 vrijwilligers deel.
Verder vindt vooral training-on-the-job plaats in de tuin door de beheerder en de
leden van de werkgroep Tuin. Ook de vrijwilligersbijeenkomsten, lezingen en
andere activiteiten zijn erop gericht om de vrijwilligers meer gevoel bij de tuin en
het werk daarin te laten krijgen.
Zoals beschreven is ons streven dat vrijwilligers een landschap adopteren en
daar, gecoacht door de beheerder, zelfstandig aan de slag kunnen. Hulpmiddelen
daarbij zijn de plantendatabase per landschap op onze website en het beheerplan
dat in 2022 zal zijn afgerond.

Informatiecentrum De Heimanshof
In 2021 hebben we weer een stap gezet om van de Kijkdoos een
informatiecentrum te maken. De keuken, het toilet en de beheerderskamer zijn
gerenoveerd. De eerste kleine tentoonstelling ging in 2021 over bomen, ter
ondersteuning van de interne workshop over dit thema.

Kennisoverdracht Haarlemmermeer
De vereniging heeft een bijdrage geleverd aan de omgevingsvisie van de
gemeente door haar standpunten naar voren te brengen via het Platform Groen
Haarlemmermeer.
Tevens heeft één van onze vrijwilligers (onder gedeelde pet met FLORON) in het
voorjaar een interactieve lezing over het maaibeleid in de gemeente
Haarlemmermeer verzorgd op verzoek van de GroenLinks fractie aan raadsleden
en geïnteresseerden.
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7. Breed maatschappelijk draagvlak
We ontdekken ieder jaar weer nieuwe mogelijkheden om samen met andere
organisaties en instanties de tuin een hoger maatschappelijk nut te geven en
nieuwe doelgroepen binnen te krijgen. Veelal faciliteren we de activiteiten door
de tuin en de accommodatie beschikbaar te stellen. In voorgaande pagina’s zijn
al veel voorbeelden van samenwerking de revue gepasseerd. Hier volgt nog kort
een opsomming:








Amstelring Dagbesteding: dagbesteding in de tuin voor vitale, jongdementerenden
Meerwaarde: diploma-uitreiking van het Opstap-programma
Bardo: rouwverwerkingsgroep
Outdoor School: survival training voor tieners
Dansstudio: opname dansvideo in de tuin
Max Hotel (voorheen Easy Hotel): meewerken op NLdoet en
Natuurwerkdagen
Ons Tweede Thuis: speurtocht

We zijn actief geweest in diverse overlegorganen om waar mogelijk
samenwerking te realiseren op gebied van natuureducatie, natuurbeleving en
biodiversiteit. Onze groene partners zitten met name bij de SNTP
(Samenwerkende Natuurrijke Tuinen en Parken), Platform Groen
Haarlemmermeer, Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland, IVN en Floron. Met hen
bundelen we de krachten om meer (inheems) groen te realiseren. In het
Museumoverleg vindt vooral afstemming plaats op de lokale activiteiten. Met de
Wijkraad en het gemeentelijke gebiedsmanagement overleg zoeken we naar
kansen om de wijk te vergroenen en wijkbewoners meer bij de heemtuin te
betrekken.

Droomproject
In maart is een projectgroep met daarin vertegenwoordigers van De Heimanshof,
Amstelring Dagbesteding en NMCX gestart om te dromen over een nieuwe
bestemming van het gebouw en de kassen op nummer 7. De gemeente heeft in
2019 aangegeven dat deze gebouwen technisch zijn afgeschreven en op termijn
zullen verdwijnen. De gemeente heeft zelf nog geen idee voor een nieuwe
bestemming. Het bestuur van De Heimanshof had al wel een droom en nam het
initiatief deze met meerdere partijen te delen. In maart is een werkgroep van
start gegaan. Zij heeft zich op diverse plekken georiënteerd op mogelijkheden.
Dit heeft geleid tot een eerste projectvoorstel dat in een verkennend gesprek
met de gemeente is besproken. In 2022 wordt gewerkt aan een vervolg.
In dit project liggen zeer veel mogelijkheden om het maatschappelijk nut van de
unieke locatie van De Heimanshof verder uit te bouwen.
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8. Beheer gebouwen en kassen
Renovatie Kijkdoos
De renovatie van verenigingsgebouw De Kijkdoos is in 2021 afgerond. De keuken
is vernieuwd en de toiletruimte en beheerderskamer zijn gerenoveerd. In het
najaar zijn geluiddempende platen aan het plafond gehangen die tot een enorme
verbetering van de akoestiek hebben geleid. Tot slot is een veiligheidscheck
uitgevoerd op brandveiligheid (vluchtroutes, co2-melders etc.). De benodigde
acties worden begin 2022 uitgevoerd. De accommodatie voldoet nu weer
helemaal aan de eisen van deze tijd. En dat is niet onopgemerkt gebleven.
Diverse organisaties hebben interesse om er gebruik van te gaan maken voor
hun vergaderingen.

Akoestiek in Kijkdoos sterk verbeterd.

Kassen en riolering
De verwarmingsbuizen in de Mediterrane kas hebben afgelopen winter een
ontroestings- en schilderbeurt gehad. Ook is een grote snoeironde in alle kassen
geweest, zodat er geen planten tegen de dakramen aanduwen.
We waren blij met de actie van de gemeente om de verwarmingsketel, die de
geest had gegeven, toch te vervangen, ondanks het feit dat de toekomst van
kassen en gebouw op nummer 7 ongewis is. Ook het herstel van de riolering
vanaf de straat naar het gebouw op nummer 7, is voor ons een positief signaal
dat we nu even de tijd hebben om met een mooi plan te komen ter vervanging
van gebouw en kassen.
Het hekwerk aan de Wieger Bruinlaan zijde is van een nieuwe verflaag en
sluitwerk voorzien.

Werkgroep Facilitair en Gebouwen
Ons nieuwe aspirant-bestuurslid René Chang gaat de portefeuille Facilitair en
Gebouwen de komende jaren behartigen. Er is een werkgroep in oprichting die
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een meerjaren onderhoudsplan zal gaan opstellen voor alle accommodaties
inclusief Bomenpad.

Certificering boomhut en bomenpad
Na lang sparen konden we eind 2020 de opdracht verlenen voor de bouw van
een uitbreiding van het bomencircuit vanuit de Struintuin. De firma Skywalker
bouwde een uitdagend parcours hoog boven de beek. Ondertussen werd ook het
nodige onderhoud gepleegd aan de boomhut onder meer door het plaatsen van
een nieuwe trap. Door de coronaperikelen was het lange tijd niet mogelijk om
het klimparcours te laten certificeren. Maar in april was het dan zover. Op 4 juli
kon het geheel – boomhut en parcours – officieel geopend worden door onze
Struinkids. Dit gebeurde met een leuk spelcircuit voor de kinderen; maar ook de
ouders vonden het reuze spannend om door het bomenpad te klauteren! Het
circuit maakt sinds het najaar onderdeel uit van de NDE-lessen die in de tuin
gegeven worden. Het is een genot om de gezichtjes van de kinderen te zien als
ze hoog tussen de bomen hun opdrachten uitvoeren.

Nieuw depot
Dankzij een bijdrage van het Meerlandenfonds hebben we een depot kunnen
realiseren langs de 2e ingang op nummer 7. Dit is primair gemaakt voor het
composteren van groenafval uit de tuin en educatie daarover. Maar er is ook
ruimte voor opslag van materialen als hout en stenen die tot dat moment overal
in de tuin opgeslagen lagen. Het depot ligt buiten het gezichtsveld van bezoekers
en is goed toegankelijk voor afvoer van spullen uit de tuin.

Van garage naar magazijn
De Heimanshof heeft het gebruiksrecht van de garage van het gebouw op
nummer 7. Met de renovatie van de Kijkdoos is veel materiaal daar vandaan in
de garage opgeslagen. Veel foto’s en materialen dateren nog uit de vroege jaren
van de vereniging. Alles is uitgezocht, deels behouden en gearchiveerd, deels
weggegeven en afgevoerd. De garage doet nu dienst als magazijn en
opslagruimte voor materialen.
In de garage is ook het toilet dat gebruikt wordt voor de schoollessen. Er is een
scheidingswand aangebracht tussen het toilet en de rest van ruimte.
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Bijlage 1
Tuinjaarverslag 2021
Het werk in de tuin gaat het hele jaar door. In deze bijlage vindt u een overzicht
per kalendermaand om een indruk te geven van de uitgevoerde werkzaamheden.
Januari
Het jaar begint met heel veel regen. De looppaden zijn ondergelopen. Door het
graven van geultjes voeren we het water op natuurlijke wijze af naar de vijver.
Wij kunnen weer zonder laarzen door de tuin lopen.
Er is veel hangende zegge uit het bos verwijderd. Om het zicht vanuit de Wieger
Bruinlaan op de tuin te vergroten zijn enkele bomen gekapt en de uitlopers van
de iepen verwijderd.
We beginnen met het opnieuw opbouwen van takkenrillen wat verder van het
hek bij de Wieger Bruinlaan. De oude worden verwijderd of geïntegreerd in de
nieuwe rillen.
De sneeuwklokjes zijn weer vroeg, in december. Half januari zien we de eerste
winterakonietjes aan de overkant van de beek.
Februari
In de tweede week van het jaar verdwijnt De Heimanshof onder een deken van
sneeuw en vriest het stevig. Veel buitenwerk kan nu niet gedaan worden dus
plegen we onderhoud aan de kassen. De verwarmingsbuizen worden
schoongemaakt, zodat ze geschilderd kunnen worden.
Gelukkig kunnen wij vrij snel weer naar buiten en starten we met het vergroten
van de veenbak (foto).

Tevens zijn wij begonnen
met de
bodemsamenstelling van
De Heimanshof in kaart
te brengen. Met deze
kaart krijgen wij meer
inzicht op hoe de bodem
is opgebouwd ,zodat wij
de planten hier beter op
kunnen afstemmen. In
samenspraak met de
Amstelring Dagbesteding
is in de Struintuin een
verhoogde tuin gemaakt
voor hun deelnemers.
Maart
De verwarmingsbuizen in de Mediterrane kas worden geschilderd.
De ontwatering in de tuin is verbeterd door de grote schooltuin aan de noordzijde
te ontdoen van onderliggende bestrating en tevens een duiker naar het laagste
punt te maken, de Holleweg achter de mergelheuvel . Het watermanagement
blijft een aandachtspunt.
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In de vorstperiode is het vrouwtje IJsvogel waarschijnlijk omgekomen. Na de
vorstperiode is het mannetje nog wel gezien. Deze maand zijn we begonnen met
het uitsteken van de woekerende planten op De Heimanshof. Het betreft onder
andere zwartmoeskervel en diverse looksoorten waaronder armbloemig-,
driekantig-, slange- en daslook.
Deze planten zijn elders zeldzaam tot zeer zeldzaam. Zij zijn opgehaald door de
boswachter en vrijwilligers van Groenendaal en van andere
natuurgebieden/particulieren om daar uit te planten. Een mooie samenwerking.
Ook de Struinkids hebben bovengenoemde planten uitgeplant in de directe
omgeving van De Heimanshof.
April
Een Gagelplant die langs de vijver stond, is verplant naar de veenbak. We
brengen nieuw veenmos in de bak. Ook is de veenbak vergroot/verlengd. In het
nieuwe deel is roodveen ingebracht.
Vanwege de coronapandemie zal een deel van de schooltuinen niet in gebruik
worden genomen. De ronde schooltuinen zaaien we in met inheemse planten.
Om het tuinafval van De Heimanshof beter te scheiden is een nieuw depot
aangelegd naast het tweede toegangspad voor nummer 7. Voor de aanleg van
dit depot hebben wij een geldelijke bijdrage ontvangen uit het Meerlandenfonds.
Dankzij een bijdrage uit van de Nationale Postcodeloterij hebben we een
waterkwaliteitsmeter kunnen aanschaffen. Hiermee kunnen wij de waterkwaliteit
van grond en oppervlaktewater monitoren. In de Struintuin zijn de waterlopen
hersteld.
Mei
In de veenbak hebben we in het nieuwe deel een aantal waterplanten
aangebracht.
Na het schilderwerk in de kas worden nu de hekken en erfafscheiding van
nummer 7 geschuurd en
geschilderd.
Tijdens NLdoet is het hek bij
nr.1 geschilderd, de bron
natuurlijker ingericht met
grind en boomstammen en
ingeplant met varens (foto).
Ook is een doorgang
gemaakt in de natuurmuur
naast het hockeyveld.
Hiermee is gelijk de
lichtmast vrijgemaakt op
verzoek van de
hockeyvereniging. Het
waren gezellige en
productieve dagen met veel

nieuwe gezichten.
We bemesten de schooltuinen met Vinassekali. Uit bodemonderzoek was
gebleken dat deze aanvulling nodig was.
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Juni
Inmiddels zijn we al lang bezig met het maaien van de paden en het verwijderen
van ongewenste of overheersende soorten. We verwijderen moeraszegge uit de
mergelheuvel. Het werk is momenteel onuitputtelijk, maar het is ook enorm
genieten geblazen van de bloemenpracht.
Juli
Tijdens ons Zomerfestival met als thema “Kruiden” gaf Afra als Kruiden Marie
uitleg over de kruiden en het gebruik daarvan. De Kijkdoos was ingericht als een
oude apotheek.
We starten met een groot project: renovatie van de ‘zoute bak’. De oude bak
was volledig vergrast. Hier ontstaan het nieuwe kustlandschap dat zal bestaan
uit een dijk met daarachter een kwelder en een natte duinvallei. Eerst
verwijderen we de restanten van de oude broeibak en daarna starten we met het
ontgraven van klei en zand. Een aantal nog bruikbare brakwaterplanten worden
in depot gezet. Bij het Thiemeslootje staat ineens een kleverige ogentroost. Deze
plant hebben we al een aantal jaren niet meer in de tuin gezien.
Augustus
Er wordt mondjesmaat gemaaid in de weilanden en Cora is bezig met het
oogsten en verwerken van het graan van de akkers.
Door de Hollandse zomer (heel nat!) zien wij een stevige grasgroei. Helaas valt
de oogst van de Struinkidstuintjes tegen o.a. door de vraat van de vele slakken.
We grijpen in om een andere plaag te voorkomen: die van de kleine berenklauw
en zwartmoeskervel die zich steeds verder uit aan het breiden waren. Deze
maand houden we een proef met avondopenstelling. Elke woensdagavond zijn
we open geweest met hulp van een aantal vrijwilligers. Het was nog niet druk.
September
Onze jaarlijkse open dag tijdens Fête de la Nature is redelijk bezocht ondanks de
weer oplaaiende pandemie. Zo was er live muziek te beluisteren door Jan van Til
en konden de nieuwe stoepplantenbakken worden bewonderd. Deze zijn gemaakt
om te laten zien welke plantjes er op straat te vinden zijn. Hiervoor zijn twee
betonnen bakken voorzien van zand en klinkers/tegels. Daarna zijn in de voegen
diverse plantjes aangebracht die je op straat kunt aantreffen. Eén bak met (zeer)
algemene straatplanten (onder andere straatgras, liggende vetmuur en
varkensgras) en één bak met nieuwkomers in de stad zoals straatwolfsmelk,
vingergras en bleekgele droogbloem.
Dankzij de goede samenwerking met de gemeente is het maaiafval afgevoerd
door de firma Baars. Eind september kwam er een eind aan de
weekendopenstellingen.
Oktober
De Egelopvang uit Haarlem zet een egelpaartje uit in de tuin. Namen…..
Carl vervangt de brugleuning van de brug over de vijver; de steunbalken waren
aan het rotten.
In de maanden oktober en november hebben diverse vrijwilligers een cursus
gevolgd. In eigen beheer gaven we een workshop ‘Omgaan met
handgereedschap’. Bij Landschap Noord-Holland leerden enkele vrijwilligers
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omgaan met een lastpakker, eenassige maaier en de bosmaaien. Twee
vrijwilligers volgden de basiscursus Ecologie bij het Landschap.
November-december
Uit het duin zijn vele boompjes getrokken, de takkenrillen zijn opgehoogd en uit
het hoge duin is veel duinriet, boskortsteel, dubbelbloemig zeepkruid weggehaald
om het open karakter van het duin in stand te houden.
In de afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het kustlandschap. We hebben
besloten om te stoppen met het verder handmatig uitgraven van het voormalig
voorbeeldtuintje. Hier bleek veel puin in te liggen; er is ruim 6 m3 puin
afgevoerd. Het uitgraven van de zoute bak is verder door RvR gedaan met een
4-tons kraan.
Hierna is met man en vrouw gewerkt aan het leggen van de nieuwe rubberfolie.
Hierop is ruim 20 m3 zand aangebracht met schep, kruiwagen en lastpakker/Iron
horse. Deze laatste kon helaas maar beperkt gebruikt worden. Daarna is er door
RvR met een 2-tons kraan klei in teruggebracht.
Na schoonmaak van de randen zijn we verder gegaan met de aanleg van de dijk.
Hiervoor is opnieuw een vrachtwagen zand aangevoerd. Jan W heeft een echte
zeedijk gemaakt met basaltblokken afkomstig van de voorzijde van de
mergelheuvel.

Wij wisten al dat de bomen in het bomenpad opnieuw gekandelaberd moesten
worden, maar ook bleken een aantal bomen ziek te zijn. De plataan is aangetast
door de honingzwam, een parasiet. De werkgroep tuin heeft samen met de
beheerder de nog om te zagen bomen van een lintje voorzien. In 2022 zal
boomverzorgingsbedrijf Versteeg de nodige grote bomen komen weghalen en
kandelaberen (inkorten).
De gemeente heeft haar goedkeuring over onze noodzakelijke uitdunning
uitgesproken en neemt de ruiming van de plataan en een zieke es voor haar
rekening.
De eerste middelgrote bomen hebben we inmiddels zelf omgezaagd.
Jan van Steijn,
beheerder
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