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Jaarverslag 2013
2013 was weer een redelijk dynamisch jaar: het jaar met het ontstaan van de struinkids en de greenteens,
geen open weekenden maar een natuur tourfestival, vele bouwactiviteiten (kruiwagen schuur, nieuwe
wand Kijkdoos, opslag schuur Struintuin) het jaar dat we ontdekt werden door BSO en NSO instellingen, het
jaar dat er met de onderwater ontdekwereld en een tropisch vlinder kas een begin werd gemaakt en het jaar
van de eindeloze onderhandeling en subsidie aanvragen tbv het in gebruik nemen van het al 15 jaar
braakliggende waterzuiveringterrein naast De Heimanshof. Elk van deze ontwikkelingen en meer zullen
we onderstaand bespreken.

Bezoekers aantallen

Bovenstaande grafiek geeft de bezoekers aantallen aan van af het vroegste moment dat we deze konden
terug vinden. De trend van de laatste jaren is dat de aantallen werkers en losse bezoekers toenemen, maar dat
de scholieren ( en begeleidende ouders) die via het NMCH komen minder worden. De bezuinigingen bij de
GGZ-instellingen kan er ook bij ons gaan inhakken. Veel van de groei in werkers van de afgelopen jaren kwam
op rekening van deze groep en daar is na de zomer 2013 een sterke dip in gekomen. De losse bezoekers aan
de tuin zijn opgesplitst tussen bezoekers aan de struintuin (waaronder jeugdclub en Buitenschoolse
opvang groepen) Deze splitsing is deels indicatief om dat de meeste bezoekers ook voor de tuin zelf komen.
Maar het geeft wel de waarde van het ontwikkelen van nieuwe trekpleisters aan. De georganiseerde
activiteiten omvatten de open weekenden en groepsrondleidingen op verzoek.

Ontwikkelingen in de tuin
De jaarcyclus is elk jaar min of meer hetzelfde. Dit jaar was het voorjaar tot 25 juni erg nat en koud en daar na
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2 maanden heel warm. Dat leidde eerst tot trage groei en een slakkenexplosie die veel schade deed
in groentetuinen en akkers. Maar de mooie zomer maakte veel goed. Van de 12 gemelde bijenzwermen in
en buiten de tuin wisten we er 5 te vangen, waardoor het uitgedunde aantal volken en de honingproductie
weer enigszins op niveau kwam.
Elk jaar zagen we om voldoende licht in de tuin te houden en voor de beschikbaarheid van hout (paddenstoelen
en insecten) naast vele kleine boompjes 2- 4 grote bomen om: dit jaar deden we het met een bomenlier:
een haagbeuk die de kijkdoos dreigde te ontzetten en 2 essen in het bos. Natuur historisch was een
grote populatie van Tijgerspinnen in en om de tuin de grootste ontdekking. Deze soort lijkt zich nu
definitief gevestigd te hebben.
2013 kenmerkte zich door een meer dan gemiddelde bouwactiviteit: de kruiwagen schuur werd gerestaureerd
en uitgebouwd, de achterwand van de Kijkdoos werd na jaren sparen vervangen, het schots en scheef
liggende trottoir buiten de tuin werd opnieuw gelegd, er ontstond een nieuwe opslagruimte naast de kas,
een druivenpergola in de Struintuin en ook in de kas gebeurde van alles. De pomp in de beek kreeg dit jaar
een grote beurt en gelijk daarmee werd ook de beek grotendeels drooggelegd en uitgebaggerd en er werd
en vertakking naar de vijver gelegd die voor een gezellig geklater en zuurstof levert. Zonder de inzet Arno
waren de meeste bouwprojecten niet tot stand gekomen.
Uit de projecten buiten de tuin kwam ook veel hout waarmee we het aantal stammenwallen in de tuin
opnieuw konden opbouwen. Deels als natuurlijk barrière om niet buiten de paden te lopen en deels als
schuilplaats en paddenstoelenkweek.

Trekpleisters in de tuin
De struintuin met insectenhotel en pizza- en pannenkoek-activiteiten heeft zich in twee jaar al bewezen
als trekpleister,waardoor de jeugdclub, maar ook ouders met kinderen en in 2013 ook in toenemende mate
BSO (buiten schoolse opvang) en NSO (naschoolse) groepen op af komen om dan ook de pareltjes in de rest
van de tuin ontdekken. Om de waarde van ‘onze natuur’ op de kaart te zetten, is het zaak om trekpleisters in
de tuin te blijven ontwikkelen. Een van de minst benutte elementen van de tuin is de kas. Reeds jaren broeden
we op mogelijkheden om daar multifunctioneel iets aan te doen. De eerste stappen daarvoor zijn in 2013
gezet. Daarbij speelt mee dat de meeste kinderen minder met planten dan met dieren hebben. Die gedachte
was de basis achter het inrichten van een onderwaterontdekwereld, waar het grootste deel van de dierenwereld
in onze sloten en plassen te zien moet zijn: Er ontstonden dit jaar 10 grote en een 5 tal kleinere aquaria
met toebehoren waarin inmiddels een 30- tal vissoorten, kreeften, krabben, garnalen, slakken en mossels in
leven. Het is de bedoeling om daarom heen samen met het NMCH lessen en activiteiten te ontwikkelen.
Een tweede plan is het efficiënter gebruiken van de kas als werkruimte in de winter als er geen lessen zijn.
Deze werkruimte is in 2013 gemaakt en kan ook dienen om een tweede klas parallel te ontvangen, waardoor
de capaciteit voor NME-lessen potentieel verdubbeld wordt. Aan het realiseren van een derde
trekpleisterplan wordt in 2014 verder gewerkt.

Jeugdclub
De jeugdclub kende in 2013 ook een ontwikkeling. De groep van kinderen van 6- 12 met ouders die al sinds
2007 bestaan heten sinds dit jaar de Struinkids. Uit deze groep is dit jaar een onafhankelijke groep
Greenteens voortgekomen met een eigen bestuur en een iets avontuurlijker programma. Dit iets
duurdere programma bekostigen ze deels zelf ook met bv de duurzame auto wasstraat (was met regen
water, zuigen met zonnestroom en poets met handkracht)

Struintuin (en waterzuiveringterrein)
De behoefte om nieuwe speel- en ontdekelementen aan de Struintuin toe te voegen en de sterke groei
in belangstelling voor wat tegenwoordig ‘stadslandbouw’ heet, heeft ons er toe gebracht om te zoeken
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naar uitbreidingsmogelijkheden. Die hebben gevonden in een al 15 jaar braak liggend terrein op 125 m achter
de tuin van 1.4 ha. Geheel 2013 waren wij in overleg met de eigenaar ( Hoogheemraadschap Rijnland) en
de gemeente om hierover een overeenkomst af te sluiten. Eind 2013 is dat nog niet rond. Parallel zijn er een
tiental subsidie verzoeken om e.e.a. te financieren gedaan, waarvan er een aantal gelukt en de meeste (net)
niet. Wel haalden we regelmatig de laatste nominatie fase. Wordt vervolgd.

Pr en communicatie
2013 was een jaar met een redelijk goede PR. De open weekenden werden dit jaar onder de
noemer Natuurtourfestival gebracht en kregen een goede bekendheid, zowel de kunst, dieren als
de voedingsthema’s als het initiatief van de Greenteens rond de duurzame wasstraat. Dit lijkt voor
herhaling vatbaar. Tot twee maal toe hadden we de burgemeester op bezoek: in juni om de I-tour langs
‘bomen om bij weg te dromen’ te openen en in oktober om Horst een gemeentelijke erespeld toe te
kennen. Binnen het Gemeentelijke City- marketing programma heeft natuur ook een plaats verworven met
Franke als Ambassadeur en de wandelpaden die met ‘hippe’ Z- cards op de kaart gezet zijn. Naast de
gebruikelijke persberichten verscheen er ook een artikel in het blad van Meerhistorie en in de
Haarlemmermeerse ‘glossy’ Hmore. In alle hotels, winkels en openbare gelegenheden). De verkiezing
tot genomineerde voor de Puk van de Petteflet en de Groen en Gezondheidsprijs van het Nationale
Groenfonds leverde regionale en nationale bekendheid op.
Het eerste deel van het jaar liep wekelijks op de lokale tv het Haarlemmermeernatuur123 programma waar bij
de ontwikkelingen op en rond de tuin regel matig aanbod kwamen. Door de bezuinigingen bij de zender kon dit
na mei niet meer gecontinueerd worden. Het al 3.5 jaar lopende maandelijkse ‘Heimanshof’ radio interview
loopt wel door.
De website van de tuin is dit jaar geheel herzien. Dat was onder meer nodig om hem geschikt te maken
voor ontvangst door de populaire smartphones en tablets.

Stagiaires en vrijwilligers
Er was dit jaar een aanzienlijk dynamiek in vrijwilligers. Deels kwam dit door de reorganisatie van de
GGZ organisatie. Via de vrijwilligerscentrale vonden veel meer mensen onze tuin als plezierige werkplek,
maar velen verdwijnen ook weer na kortere of langere tijd, al of niet onder druk van het UWV. Verder hadden
we dit jaar last van een aantal ernstige ziektegevallen. Gelukkig zijn een aantal mensen weer hersteld , maar
een aantal ook niet.
Ook met stagiaires was het dit jaar druk: Donny en Leon van het Groenhorstcollege in Almere. Robin eerst
als Sociaal cultureel werker (SCW) vanuit het ROC Leiden en aan het einde van het jaar als Eco-Wildlife
stagiaire vanuit Geldermalsen, net als Marijn, Wessel en Wouter. Deze laatste drie waren de
doorslaggevende factor in het realiseren van de onderwaterontdekwereld. Cees, Mike en Imara kwamen
in september. Cees en Mike vanuit het Wellant college in Aalsmeer en Imara als SCW- er vanuit het
ROC Amsterdam. Mike heeft voor het einde van het jaar een andere studie gekozen en Cees en Imara blijven
tot juni 2014.
Naast deze leerwerkstagiaires hebben we in de tuin en erbuiten ook 227 maatschappelijke stagiaires gehad uit
ca 17 scholen uit de wijde omgeving. De meeste blijven een week (30 uur) en sommige, vooral grotere, groepen
1- 3 dagen.
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