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1. De Heimanshof levendiger dan ooit
Meer, sneller en afwisselender. Ook De Heimanshof, de natuurlijke oase van rust, heeft
te maken met deze (mondiale) trends. Onze kleine twee hectare met meer dan 800
soorten planten, struiken en bomen met de daarbij behorende insecten, mossen, gallen
en zoogdieren, wordt verzorgd en onderhouden door veel vrijwilligers in samenspel met
de beheerder. Waar vrijwilligers zich vroeger meer en langdurig verbonden aan de
verenging, is er in deze dynamische tijd meer maatwerk nodig. Dit is een van de taken
voor de vrijwilligerscoördinator die eind 2017 van start is gegaan.
Het jaar 2018 was een bijzonder jaar voor de tuin. We kregen te maken met een
nauwelijks gekende droogte in de zomer. Niet alle planten en bomen konden hier goed
mee overweg. Wel bijzonder interessant om te zien wie goed overleeft en wie niet of
minder goed.
2018 bruiste van de levendige activiteiten. Uiteraard waren er de traditionele
nieuwjaarsborrel met veel activiteiten en de overnachting in de boomhut van de
GreenTeens aan het begin van het jaar. Onder andere lezingen, festivals, het oogstfeest,
NLdoet en inzamelingsacties voor het bomenpad brachten onze groene parel van
Haarlemmermeer onder de aandacht van mensen en organisaties, zowel in
Haarlemmermeer als daarbuiten.
We willen veel en ons maatschappelijk nut zo hoog mogelijk maken. Dat vraagt veel
handjes van vrijwilligers, die we gelukkig in huis hebben. Een categorie die lastig in te
vullen is, betreft de bestuurlijke handjes. Verantwoordelijkheid nemen voor 4 jaar of
langer blijkt voor velen een hoge drempel. Al jaren is er een vacature in het bestuur die
niet opgevuld wordt. Het gevolg is dat er soms bestuurstaken zijn blijven liggen. Dit is
onwenselijk. Het bestuur beraadt zich daarom op een aangepaste verenigingsvorm, die
goed aansluit bij de hedendaagse praktijk.
Wij realiseren ons dat de tomeloze inzet van onze beheerder en vrijwilligers essentieel is
voor onze prachtige tuin. Wij zijn hun dankbaar en erkentelijk voor alles wat ze in en om
De Heimanshof hebben gedaan. Alleen daardoor is De Heimanshof de parel en de
inspiratiebron voor heel de Haarlemmermeer en daarbuiten!

Het bestuur van De Heimanshof
Voorzitter: Cor Mouwen
Vicevoorzitter: Ans Röling
Secretaris: Monique Hofstede
Penningmeester: Frans de Bruin
Bestuurslid: Nol van Burik

Beheerder
Franke van der Laan
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2. Leeswijzer
Het 43ste levensjaar van De Heimanshof kenmerkte zich door een grote levendigheid,
inspirerende activiteiten en onderlinge betrokkenheid. Financieel hebben we de zaken
goed op orde. De lange termijn budgettering werpt zijn vruchten af. We werken
structureler aan de grotere klussen als onderhoud aan gebouwen. Het geeft rust. Ook de
eind 2017 aangestelde vrijwilligerscoördinator brengt rust én een fijn gevoel van
betrokkenheid bij de vrijwilligers.
In dit jaarverslag geven we u een indruk van het werk en de activiteiten die het
afgelopen jaar in De Heimanshof hebben plaatsgevonden. In hoofdstuk 3 geven we een
beeldverslag en korte beschrijvingen van de vele activiteiten en ecologische pareltjes die
afgelopen jaar plaatsvonden.
De hoofdstukken 4 t/m 10 zijn een verantwoording naar onze leden, sponsoren en de
gemeente. Dankzij de donaties en de gemeentelijke subsidie zijn wij in staat
maatschappelijke, ecologische en educatieve meerwaarde daarvoor terug te geven. Hier
volgen enkele in het oog springende ontwikkelingen per aandachtsgebied.
Beheer (hfd 4)
Het beheer in De Heimanshof is erop gericht om de soortenrijkdom zoveel mogelijk in
stand te houden, en waar mogelijk te vergroten. We kijken dan met name naar soorten
waar in het kader van educatie een verhaal over te vertellen valt. Onder beheer valt het
grootste deel van het werk in de tuin. De meeste activiteiten zoals wieden, snoeien,
zaaien, oogsten, water geven, paden onderhouden komen ieder jaar terug.
Biodiversiteit: werken aan deskundigheid (hfd 5)
Onder biodiversiteit hoort het werk aan het documenteren en verhogen van de
ecologische waarde van de tuin. Daaronder valt de inventarisatie, het op kweken en
uitplanten van planten en de aanleg van nieuwe biotopen en het verbeteren van
bestaande biotopen.
Ook in 2018 hebben we kans gezien om de soortenrijkdom te vergroten. Kansrijke,
weggevallen soorten zijn met succes teruggebracht in de tuin. Het aantal soorten
benadert inmiddels weer het niveau van een aantal jaren geleden. Wij zijn heel blij met
deze ontwikkeling.
Net zoals wij blij zijn met het ontsluiten van de inventarisatiegegevens op onze website.
Dit technische hoogstandje biedt de mogelijkheid om uitgebreide informatie over de
planten in de tuin online op te vragen. Het aantal bordjes bij de soorten in de tuin is
verder uitgebreid.
Sociaal programma (hfd 6)
Voor een vereniging die op vrijwilligers draait, is het belangrijk dat ze betrokken zijn en
het gezellig vinden. Daarom is er een uitgebreid programma dat bijdraagt aan (een
verdere ontwikkeling van) de verenigingsidentiteit. De vereniging wil nadrukkelijk een
maatschappelijke functie vervullen. Veel van onze vrijwilligers voelen zich er thuis omdat
er een niveau van zorg en waardering is die elders in de samenleving wel eens minder is
of zelfs ontbreekt. Zo hebben we al jaren een groep vrijwilligers via GGZ die in onze tuin
werkt in het kader van dagbehandeling. Gepensioneerden werken vaak tot op gevorderde
leeftijd in onze tuin. Ook bieden we een fijne dagbesteding aan mensen die (tijdelijk)
werkloos zijn, mensen met een handicap, ADHD of autisme, vluchtelingen en
allochtonen.
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Dankzij de vrijwilligerscoördinator hebben wij ons kunnen positioneren als partner bij
UWV, MeerWaarde en gemeente voor uitvoering van sociaal beleid, ondersteuning bij reintegratie en dagbesteding.
Educatie (hfd 7)
Een van de belangrijkste taken van De Heimanshof is het faciliteren van educatie in de
breedste zin van het woord. In 2018 hebben we het NME-onderwijs dat het NMCX geeft,
gefaciliteerd door de tuin het hele jaar door geschikt te hebben voor de lessen van het
NMCX. Onze eigen jeugdclubs bloeien als vanouds. Spelenderwijs leren de Struinkids veel
van en over de natuur. De GreenTeens ontwikkelen en groeien meer en meer naar een
zelfstandig functionerende club, gecoacht door de volwassen begeleiders. Stagiaires en
BSO’s komen nog steeds “hun ding” doen in De Heimanshof. De verdere toename van
het aantal bordjes bij de soorten in de tuin, draagt ook bij aan de educatieve waarde
voor het NME-onderwijs als voor de bezoekers van de tuin. Een zeer uitgebreide
verantwoording over onze educatieve taken is te vinden in hoofdstuk 7.
De geplande heraanleg van het bomenpad is nog niet gerealiseerd. Het aanbod van
bedrijven die dit voor ons kunnen aanleggen is zeer beperkt. We verwachten dit in 2019
wel te realiseren.
Technisch beheer (hfd 8)
Het technisch beheer neemt meer tijd in beslag dan je van een natuurtuin zou
verwachten. De vele gebouwen, kassen en pompen op ons terrein vragen regelmatig
aandacht en onderhoud. We zijn nog steeds op zoek naar een deskundige technisch
beheerder. Een aantal pompen is vervangen. Er is een watercircuit aangelegd waardoor
de tuin met oppervlaktewater beregend kan worden, indien nodig. Met gemeente en
NMCX zijn we in gesprek om de mogelijkheden voor renovatie en verduurzaming van de
kassen te onderzoeken.
Cijfers en Organisatie (hfd 9)
Naast het fysieke werk in de tuin wordt ieder jaar aardig wat tijd gespendeerd aan
planvorming, voorbereiding van uitvoering, coördinatie en verslaglegging. Diverse
mensen ondersteunen het bestuur en de beheerder daarbij. Ook een korte terugblik op
de samenwerking met de Stichting MeerGroen vindt u hier.
Financieel jaarverslag (hfd 10)
De Heimanshof is niet alleen vitaal qua ontwikkeling en aantal vrijwilligers maar ook
financieel gezond. De financiële administratie voldoet aan de eisen van deze tijd. Er is
een meerjarig investeringskader, losgekoppeld van de going concern. Dit geeft
duidelijkheid zowel naar de vereniging als naar de gemeente als subsidieverstrekker.
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3. De Heimanshof 2018 in vogelvlucht
Januari
- Op 7 januari zijn we het jaar goed begonnen met
een nieuwjaarsborrel voorafgegaan door een
winterwandeling door onze mooie tuin. De uitslag
werd bekend gemaakt van de 4-seizoenen
fotowedstrijd en deze werd gewonnen door John van
Loon.
- Spoorzoeken in het bos
- Bomen/vogeltocht door het bos
-

Bouw je eigen nestkastje
Uilenbal luisteren

Februari
-

De overwinteringsactie van de
GreenTeens in de boomhut heeft
het mooie bedrag van 1.028 euro
opgeleverd.

Maart
Op 9 maart NL Doet heeft een
gemotiveerd team van GLS hard gewerkt in de
tuin.
Nationale Boomfeestdag en de start
boomweggeefdagen, er stonden 15.000
boompjes van 65 soorten klaar. 250 particulieren
hebben er meegenomen en de resterende zijn
naar diverse projecten gegaan.
De GreenTeens hebben overnacht op
Kaageiland en snoeiden daar de fruitbomen van
de smikkelronde.
Stinzenplanten kijken Dr. Jac. P.
Thijssepark Amstelveen
Woensdag 28 maart zijn de Struinkids
-

gestart met het moestuinseizoen.
Dezelfde avond was de Algemene LedenVergadering. Na het officiële gedeelte
hebben Dick en Gerda een presentatie gegeven van de resultaten van de
inventarisatie van planten 2016-2017. Er is een prachtige database gemaakt met
verrassende mogelijkheden. Tot op heden zijn er ruim 800 soorten (waarvan 600
7

inheems en meer dan 200 cultuurgewassen) gevonden en er moeten nog biotopen
geteld worden. Zie www.deheimanshof.nl, flora&fauna
2.000 euro voor bomenpad!
Dankzij een inzending van ‘wijkverbeteraar’ Franke naar het ING-project ‘Help Nederland
vooruit’ heeft De Heimanshof 2.000 euro gewonnen. ING steunt met dit project lokale
initiatieven die een impuls geven aan een buurt.

April
-

Opening Struintuin, 11 april was er een fotowedstrijd voor de Struinkids en is o.a. een
van de mooie foto’s gemaakt.
- 17 april is de determinatiecursus (4 lessen) van start gegaan.
Wandeling met vogels spotten op
Kaageiland; Oversteken met een pontje,
weidse uitzichten, nostalgische huisjes,
koeien in de wei, weidevogels en
roofvogels.
Poldersporten GreenTeens
Deze maand is Floron te gast geweest in
De Heimanshof en heeft Dick een
rondleiding in de tuin verzorgt.

Mei
-

Nol heeft de Struinkids van alles vertelt over het leven van de bijen. De bijen
hebben dit jaar een bijzondere prestatie geleverd door maar liefst 45 kilo voorjaarsen zomerhoning te produceren.
Fete de la nature
Lezing over verdwijnen van insecten
In de week van 22 tot 26 mei hebben we gecollecteerd
voor het Oranjefonds, maar gedeeltelijk ook voor De
Heimanshof. De helft van de opbrengst van de collecte
mochten we zelf houden! We hebben met elkaar het hoogste
bedrag van Nederland opgehaald, maar liefst 3.700 euro en
daar komt 500 euro bonus bij.
De Heimanshof krijgt een
bedrag van 2.350 euro.
Wadlopen Balgzand
GreenTeens

Juni
-

-

Lentefestival, met als thema Planeet Heimanshof +
lentewandeling in De Heimanshof. Er was o.a. een
workshop pesto maken van zevenblad.
Survivallen in het bos
Het grote Midzomernacht slaapfeest
Ringen Torenvalk/uilen
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Juli
-

Avond vissen met de
Struinkids
Vogels ringen ringstation
Waterleidingduinen

Augustus
- De GreenTeens zijn op zomerkamp
geweest in Normandië.
- Zomerwandeling in De Heimanshof

September
Het resultaat van turbotuinieren, o.a. goed
voor het oogstfeest. Helaas is er ook een
andere zijde.

I.v.m. de droogte en het dringende advies geen drinkwater te
gebruiken om te sproeien zijn technische mensen op zoek
gegaan naar een duurzame oplossing voor het waterprobleem. Er
is een verbinding gevonden met de Hoofdvaart om een parallelle
waterleiding aan te leggen met meerdere tappunten. Van daaruit
kan de hele tuin van oppervlaktewater worden voorzien.
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-

9 september was het weer tijd voor ons
jaarlijkse oogstfeest. Meer dan 20
gerechten stonden op de tafels en ook
het zonnetje ontbrak niet.

23 september hebben we naar fossielen
gezocht op de Tweede Maasvlakte en daarna
de vondsten bekijken.

Oktober
-

-

Eieren zoeken van ringslangen.
De Struinkids vonden 2200 eitjes
in 30 broedhopen.
Werkweekend in de natuur
Wildsafari burlende herten

November
- Natuurwerkdag
- Herfstwandeling in De Heimanshof
- St. Maarten: lampionnen maken van pompoenen
- Kaas maken GreenTeens
- 25 november Vrijwilligersfeest

December
-

Sinterklaas
Eindejaarsspektakel voor beide jeugdgroepen
10
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4. Het Beheer
Het beheerwerk in de tuin kent een jaarlijks terugkerend patroon dat, afhankelijk van het
weer, wat verschuift in tijd en intensiteit. Dit jaar kende een onverwachte strenge vorst
en later een extreme hitte en droogte.
Het beheer omvat twee categorieën werk. Er is het algemene werk zoals heggen
knippen, snoeien, bladeren harken en paden op orde brengen. Het meer specialistische
werk zit hem in het wieden in een beheereenheid of biotoop met zeldzame planten. De
meeste vrijwilligers hebben die vaardigheden niet. 2018 was zo’n jaar dat er genoeg
handen beschikbaar waren om bijna het hele jaar een tevredenstellend gevoel
overheerste, en dat de tuin er mooi bij bleef liggen. Hierdoor was er ook meer tijd
beschikbaar voor het specialistische werk. Het werk van de in 2017 aangestelde
vrijwilligerscoördinator werpt eveneens zijn vruchten af. Mede door kennisoverdracht
kunnen vrijwilligers meer en gevarieerder in de tuin werkzaam zijn. Spijtig genoeg
besloot GGZ inGeest de ADO-groep op te heffen waardoor het aantal vrijwilligers op de
dinsdag sterk is afgenomen. Gelukkig werd dit gecompenseerd door de ploeg die op
maandag opbloeide en die veel werk verzette.
Het jaar begon in de 4e versnelling met het rijden van compost op het gazon voor de
tuin, waar jaarlijks 5- 10 cm water op staat en waar we een uithangbord voor de tuin
willen ontwikkelen met een bloemenweide jaar rond. Want ophoging (elk jaar 3 cm) kan
daar geen kwaad en gedurende het jaar worden daar dan vaste planten en bollen in
gezet en waar mogelijk zaden in gezaaid. In december weer 4000 bollen bv. Ook het arm
houden van het voedselarme bos is een meerjarig proces waar om de 2 jaar 2-3 cm zand
voor gestort wordt. Dit jaar weer 20 m3. En nog extra 10 m3 zand om allerlei paden en
de kweekhoek boven het winterse grondwaterniveau te tillen (dat vaak 5- 10 cm boven
het maaiveld komt te liggen). En dan volgt in februari meestal het verversen van de
bospaden met dit jaar ca 25 m3 houtsnippers.
Het vijverdoek in drie kleine vijvertjes in de tuin is vervangen.
Afgelopen jaren is gebleken dat de opslag van zaden van met name de granen in de
kasten in de Kijkdoos niet optimaal is door temperatuurwisseling (waardoor kiemkracht
verloren gaat), muizenvraat, ongedierte en andere zaken. Aanschaf van een vriezertje
heeft oplossing gebracht.
Het ruimtegebrek voor opslag van gereedschappen, zaden en andere
gebruiksvoorwerpen is aangepakt. In 2018 vond een grote opruimactie plaats met
herinrichting van onder meer de beheerderskamer, Kijkdoos, garage en schuren.
Veel beheeractiviteiten staan beschreven in het hoofdstuk Biodiversiteit. Al met al
overheerste in 2018 het gevoel dat de tuin vrijwel constant op orde was.
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5. Biodiversiteit: werken aan deskundigheid
Ook dit jaar is er veel tijd geïnvesteerd in biodiversiteit. De inventarisatie die in 2017 van
start is gegaan, is bijna volledig afgerond. De resultaten zijn in een nieuw systeem
ingebed dat gekoppeld is aan de nationale Floron soortcodes, waardoor de
wetenschappelijke waarde hoger is. Er is veel werk verzet om de resultaten van de
inventarisatie aan de landelijke Floron database te koppelen en de gegevens op de
website beschikbaar te maken, inclusief foto’s t.b.v. herkenning. Dit is een monumentale
taak, waar de inventarisatiecommissie zich hard voor maakt. Voor de geïnventariseerde
soorten en biotopen is dit inmiddels gerealiseerd en voor intern gebruik en ontwikkeling
beschikbaar. Uit 70 % van de biotopen (dus exclusief de kas) zijn er inmiddels 710
inheemse soorten kruiden, varens, grassen en boomsoorten op deze manier
gedocumenteerd en verwerkt. Daarnaast werden nog ruim 100 niet-inheemse soorten
geteld. Tijdens een determinatiecursus van 4 avonden met 19 deelnemers werden de
cursisten ingewerkt in soortenidentificatie, de inventarisatie methodiek en de manier
waarop de gegevens gebruikt kunnen worden in het veld en op de website. Hierdoor
heeft de deskundigheidsbevordering een extra impuls gekregen.
Ook in het kader van deskundigheidsbevordering is het aantal soortenbordjes in de tuin
verder uitgebreid

Bijzonderheden
De varentuin is dit jaar verder ingevuld
Na 5 jaar afwezigheid was de rode kelkzwam weer terug in de tuin
De test met de eerste 150 soort naam borden verliep succesvol, wat betreft plaatsing en
archivering en ook het misbruik en vernieling was minder dan gevreesd.
Op het rivierduin hebben we het nuttige met het aangename verenigd door het
woekerende duinriet experimenteel af te dekken met wortel doek en zand en dakpannen
en op die dakpannen een kweek van vetplanten (huislook) soorten op te zetten, die later
op natuurmuren en groene daken kunnen worden gebruikt. Het lijkt erop dat na 1.5 jaar
dit duinriet grotendeels verdwenen is en er in 2019 weer een rivierduin biotoop kan
worden ingericht.
Dit experiment geeft moed om hetzelfde ook op het hoge duin te doen, waar ook duinriet
en heermoes te dominant geworden zijn. In 2019 gaan we het duin een halve meter
ophogen en de geëigende soorten overbrengen en de woekeraars op deze manier
onderdrukken. Dat scheelt het afgraven, zeven en terugplaatsen van 30-40 m3 zand.
Het uitzonderlijk droge en warme weer speelde een aantal soorten in de kaart, met name
de slak gevoelige soorten. Zo hadden we dit jaar in plaats van 3 of 30 bloeistengels van
de zuurbesbremraap wel 90 bloeistengels. Ook het vlasleeuwen bekje deed het met 100
bloeiende planten beter dan lang tevoren. En de brave hendrik kwam voor het eerst in
jaren tot bloei en zaadzetting. Laten we hopen dat de een plant zich eindelijk heeft uit
gezaaid. De bostulp in het Noorderbos doet het boven verwachting met een zeer vitale
zich uit breidende populatie. Maar voor de roggelelie kwam deze ontwikkeling te laat. Er
was er geen meer over. Helaas hebben de beide goudveil soorten de vele
werkzaamheden aan de beek niet overleeft.
Nieuwe soorten die we in de tuin hebben geïntroduceerd en die de slakken overleefden
zijn dit jaar bv de wegdistel, mariadistel, waterscheerling, verschillende soorten varens.

Dieren
De ijsvogel was na een zeer zachte winter alweer op 12 februari terug met een vrouwtje
om het eerste nestje te starten. Helaas begon het eind februari ernstig te vriezen en na
de vorst kwamen ze niet meer terug, wat het ergst deed vrezen. Pas in oktober was
een/het mannetje weer terug, wat doet vermoeden dat het vrouwtje toen is
doodgevroren en hij elders een partner heeft gevonden en daar bleef hangen.
De aquaria in de kas herbergen tientallen soorten vissen, krabben en andere onderwater
dieren. De verzorgen van de aquaria verloopt niet altijd even regelmatig. Met het NMCX
is overleg gevoerd over het inpassen van de onderwaterwereld in de NME-lessen. Hiertoe

13

dient de uitstraling van de aquaria naar een hoger plan worden gebracht. De eerste
resultaten van een onderzoek naar verbetermogelijkheden roept echter de nodige
vraagtekens op ten aanzien van de (financiële) haalbaarheid.

Jaarcyclus van de imker
In de tuin staat een prachtig bijenhuis met ruimte voor een klas achter glas en 6-7
bijenvolken waarmee veel bijenlessen worden gegeven. En we doen in de tuin van alles
om honingbijen en de solitaire bijensoorten ruimte te bieden. Niet in de laatste plaats
zorgen we voor permanente en zo massaal mogelijk bloei voor stuifmeel en nectar. Dit
maakt onze tuin tot een ‘nektarbar’ voor onze honingbijen die het hele jaar door liefdevol
verzorgd worden door onze imker. Het werk van de imker is voor menig bezoeker
nauwelijks zichtbaar en inzichtelijk. Vorig jaarverslag hebben we de jaarcyclus van het
bijenwerk beeld gebracht. Dit jaar doen wij dit nogmaals. In de winter maakt hij nieuwe
raampjes klaar en knapt het kastmateriaal op voor het nieuwe seizoen. De koningin
begint het eind januari eitjes te leggen. In februari is de tijd om het volk via de
schuiflade regelmatig te controleren op uitlopend broed door middel van de mul. Ook bij
goed vliegweer gebeurt dat ook op bijen die met stuifmeel terugkomen. Maart is de
eerste maand waarbij je weer echt wat bij de bijen kan doen. Verwisselen van een
nieuwe schone bodem en de onderste bak de zgn. klimbak verwijderen. Bij temperaturen
boven de 15 graden controleert de imker het volk op broed en voldoende voer. April is de
maand dat de kersenbomen gaan bloeien, ongeveer een week ervoor is het tijd de eerste
honingkamer te plaatsen, mits het volk voldoende sterk is. In mei begint het volk in
‘zwermstemming’ te komen. Nu is het tijd het volk voldoende ruimte te geven en indien
nodig te splitsen om het zwermen te voorkomen. Bij een goede dracht kan eind mei
voorjaarshoning geoogst worden. In juni staat De Heimanshof in volle bloei en is de
zomerdracht in volle gang. Als de honingraten vol komen, krijgen alle vrijwilligers een
potje honing en genieten zo mee. In deze periode geeft de imker lessen over het leven
van de bij aan schoolkinderen en bezoekers.
In juli zit het meeste werk erop voor de bijen. De laatste generaties zomerbijen hebben
als taak de nieuwe generatie winterbijen te verzorgen. In augustus worden de bijen na
de honingoogst behandeld tegen varroamijten. Eind van de maand controleren op
voldoende wintervoer en indien nodig bij voeren en de maand erna worden
vliegopeningen verkleind tegen roof van muizen. In oktober is het tijd om de bijenkasten
winterklaar te maken. Dan plaats de imker de honingkamer als zgn. klimbak onderop, zet
de kasten licht hellend voorover voor afvoer van condenswater in de kasten. Daarna is
het tijd voor onderhoud aan raampjes en bij een temperatuur tussen de 5 en -5 graden
het wintervolk opnieuw behandelen tegen varroamijten.

Nieuwe aanwas
In de tuin staan veel zeldzame planten en akkergewassen. Zaden van bijzondere planten
worden zoveel mogelijk verzameld in en buiten de tuin voor eigen gebruik, soms voor de
verkoop en ook om buiten de tuin gebieden (o.m. in beheer van de stichting
M.E.E.RGroen) opnieuw in te zaaien. Er komt ook zaad van de gebieden van onze
samenwerkingspartner M.E.E.RGroen naar de tuin toe.
Een deel van de verzamelde zaden wordt opgekweekt in onze kweekhoek voor de tuin en
voor de verkoop. Vanuit deze plek worden planten die elders in de tuin bv door slakken
zijn opgegeten weer geherintroduceerd. De werkomstandigheden zijn twee jaar geleden
sterk verbeterd door het bestraten van de ondergrond en het plaatsen van alle planten
op tafels.
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6. Sociaal programma
Voor een vereniging die op vrijwilligers draait, is het belangrijk, dat ze betrokken zijn en
het gezellig vinden. Daarom is er een uitgebreid programma om te maken dat er een
verenigingsidentiteit is en dat deze zich verder ontwikkelt. Onder sociale activiteiten
vallen ook maatschappelijke aspecten. Bij ons kunnen mensen met welke achtergrond
ook terecht; er is altijd wel iets te vinden dat aansluit bij de kwaliteiten van een
vrijwilliger. Veel van de vrijwilligers bij de vereniging voelen zich er thuis omdat er een
niveau van zorg en waardering is, die elders in de samenleving minder is of zelfs
ontbreekt: mensen die werkloos zijn geworden, die moeilijk meekomen in het
maatschappelijke tempo, gepensioneerden, asielzoekers bijvoorbeeld.
Naast een goede opvang en begeleiding bij het werk kent de vereniging ook een
inspiratieprogramma. Doel hiervan is dat leden (meewerkende leden, jeugdleden,
donateurs, groentetuinleden) elkaar beter leren kennen en de tuin meer betekent dan
‘werken’ alleen. In de bijlage ziet u een groot aantal activiteiten uit dit programma
voorbijkomen.
Naast het inspiratieprogramma organiseren we zoveel mogelijk redenen en trekpleisters
om de tuin een keer te komen bezoeken. Mensen kunnen al een aantal jaren gratis
boompjes krijgen op de boomweggeefdagen als ze hun tuin natuurlijker willen inrichten.
In samenwerking met de stichting M.E.E.RGroen worden in de wintermaanden duizenden
zaailingen geoogst voor deze actie. We deden onder meer mee aan de landelijke actie
Fête de la Nature, Burendag, NLDoet en de Natuurwerkdag.
Door het jaar heen bezoeken ook vele groepen de tuin en krijgen een rondleiding van de
beheerder of een van de vrijwilligers. De samenstelling en achtergrond van de groepen
varieert van natuurenthousiastelingen tot families die een leuk uitje zoeken. Een
jarenlange traditie is het bezoek van de Magical Mystery Tour met Amsterdamse
Daklozen. Ook heeft een groep Iederwijs-moeders de tuin als inspiratiebron ontdekt en
besloten om hun maandelijkse gemeenschappelijke les met zo’n 15 kinderen in de tuin te
gaan houden. Iederwijs is een onderwijsvorm waarbij de ouders hun kinderen zelf
lesgeven.

Struintuin
De natuurontdektuin ‘Struintuin’ is ontworpen als trekpleister voor doelgroepen die
moeilijk te verleiden zijn met mooie bloemen en kleine beestjes. De Struintuin groeit
sinds 2009 nog ieder jaar. Dit jaar hebben we een benedenverdieping onder de boomhut
gebouwd, die twee doelen dient. Door het hele jaar heen worden er materialen
opgeslagen, met name voor de moestuinprogramma’s. En het is extra
overnachtingsruimte voor acties van GreenTeens en Struinkids.
De Struintuin speelt in het sociaal programma van de tuin een prominente rol. Het is de
plek waar de Struinkids wekelijks hun groentetuintjes verzorgen; de boomhut is de plek
waarde GreenTeens overwinteringsacties houden; en het is een favoriete plek waar
tijdens midzomernacht, open weekenden, oogstfeest, kinder- en familiepartijtjes gekookt
en gebakken wordt.
De totempaal waaide in augustus 2017 na 9 jaar trouwe dienst kapot. Er is in de winter
2017/2018 een nieuwe totempaalboom van 12 m lang geregeld. Deze was 3 m hoger
dan de oude esdoorn stam en is van een Douglas spar gemaakt uit, gedoneerd uit een
MEERGroen project in Heemstede. Douglas heeft een hout kwaliteit die een stuk langer
mee gaat dan een esdoorn. Deze stam vormde de basis voor een winterlang knutselen.
Het idee achter de totempaal is de energie en creativiteit van de vereniging te
symboliseren. Iedereen in de vereniging die wilde kon een boomplak ingraveren en
schilderen met symbolen en spreuken die voor hem of haar de tuin en de vereniging
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verbeelden. Een 40-tal mensen heeft symbolisch zijn eigen hand gefiguurzaagd met zijn
naam erop. Op 21 maart was de totempaal liggend op getuigd en werd hij deels met de
hand met tuilijnen en deels met behulp van een vracht wagen met kraan rechtop gezet
en in beton gefixeerd.
In een aantal lessen voor basisschoolleerlingen van het NMCX is de Struintuin
opgenomen in het programma; de boomhut fungeert onder meer als ‘voorleeshut’.
Daarnaast is de natuurontdektuin ook ontdekt door diverse BSO’s en naschoolse
opvangen (Happy Kids, Borus, Wervelwind en onbekend gebleven groepen) die het leuk
en zinvol vinden om hun kinderen natuurlessen te geven, en in een natuurlijke omgeving
te laten spelen. Enige honderden kinderen deden een programma rond ‘van graan
pannenkoeken maken’, de vissen of de bijen. De capaciteit om dit soort groepen te
begeleiden is momenteel te klein om aan de vraag te voldoen. Er is een groep
gastheren/gastvrouwen die tussen 15 april en 1 oktober gasten ontvangt in de
weekenden. Zij zijn echter nog niet in staat om deze programma’s zelfstandig te
‘draaien’. De mogelijkheden hangen vooralsnog af van de ruimte in de agenda van de
beheerder. Het werven van gastheren/gastvrouwen is een van de actiepunten voor het
voorjaar.
Daarnaast is de struintuin een populaire plek waar Heimanshofleden familiefeesten
kunnen houden (dit jaar minstens 6 keer met telkens 10- 30 mensen naast 10 keer in
het kader van het inspiratieprogramma, oogstfeest, fete de la nature of het
jeugdprogramma met vaak 40- 50 bezoekers/deelnemers).
Het blijft lastig om voldoende mensen te vinden, vooral in de weekenden op zaterdagen
zondag van 13 tot 17 uur de (struin) tuin willen bemannen. Vermeldenswaard van dit
jaar is dat ‘Saartje’ Bep Spreeuw geschiedenis heeft geschreven door er vrijwel elke
zaterdag- en zondagmiddag te zijn als een vaste rots in de branding, waarbij de
beheerder en een tiental andere mensen aanvullend aansloot.
Het bezoek aan de struintuin is licht gedaald. In 2017 waren er ca 1500 bezoekers (plus
1500 van de jeugdclubs) en in 2018 ca 1300 (plus 1600 van de jeugdclubs). Met het
nieuwe bomenpad en een versterkte gastoudergroep zou dat bezoek in 2019 weer
omhoog moeten kunnen.

Aanleg nieuw bomenpad
Het bomenpad kende dit jaar ook weer allerlei ontwikkelingen. 4 jaar zijn we al bezig om
een bedrijf te vinden dat een bomenpad boven onze beek wil bouwen conform de onze
wensen en de wettelijke regelgeving. Daarvoor hebben we €25000 via allerlei acties bij
elkaar gebracht. Maar de markt van natuurspeelplaatsen lijkt zo oververhit dat de
meeste bedrijven voor een dergelijk budget nauwelijks in beweging komen. Dit jaar leek
het te lukken, maar ook nu haakte het bedrijf op het laatste moment af. Vooruitlopend
op de herbouw werd met bloedend hart het bestaande pad afgebroken.

Maatschappelijke zorg
De natuur is bij uitstek een plek waar je tot rust kan komen en inspiratie kan op doen.
Dat is voor iedereen belangrijk in een tijd waarin geld verdienen en de bijbehorende
stress en jachtigheid een stuk toegenomen zijn de afgelopen tientallen jaren. Maar er zijn
altijd mensen die deze rust en inspiratie extra nodig hebben. Veel mensen vallen
namelijk buiten de boot in onze samenleving waar de nadruk zo sterk ligt op (steeds
meer) productiviteit.
De gemiddelde burger heeft vaak weinig tijd om van de natuur te genieten, omdat er zo
veel gewerkt moet worden, of doordat ook de belangstelling ontbreekt, omdat die van
kinds af aan overschaduwd wordt door de stedelijke invloeden en de digitale
werkelijkheid.
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Vaak pas als mensen op de een of andere manier in de knel komen en zich gaan of
moeten bezinnen op de situatie waar ze in verzeild geraakt zijn, komt soms of vaak de
behoefte aan natuur en ontspannen boven water.
De manier van werken in De Heimanshof is gaandeweg aangepast aan het werken met
mensen in zo’n situatie. De nadruk bij het werk in de tuin ligt niet op productiviteit
(hoewel er altijd ruimte is om flink te kunnen bikkelen). Er is zoveel werk en de
werkzaamheden zijn zo gevarieerd, dat er voor iedereen elke dag een activiteit te vinden
is waar voldoening uit geput kan worden onder het motto: ‘Wat vandaag of deze week
niet klaarkomt, kan altijd daarna nog op gepakt worden’
De grootste groep mensen die gebruik maakte van deze aanpak is de ADO (Acute Dag
Opvang) van GGZ Ingeest. Al een jaar of 9 vormt het werken in De Heimanshof een van
de re-integratie mogelijkheden van mensen die dat nodig hebben (naast muziektherapie,
gesprekstherapie, etc.) een manier om zichzelf weer terug te vinden. Naast de zeer velen
die maar een paar keer komen, waren er dit jaar toch weer een tien- tot vijftiental
mensen die zich in De Heimanshof zo thuis voelen dat ze na hun ADO-tijd zelfstandig bij
De Heimanshof door gaan. Jammer genoeg heeft GGZ deze vorm van behandeling
wegbezuinigd GGZ. Met het vertrek van de vaste begeleidster werd de dinsdag ook voor
een aantal ‘vaste’ vrijwilligers minder aantrekkelijk.
Naast de ADO zijn er nog veel meer mensen die in De Heimanshof een veilige haven
vinden, of dat nu door hoge leeftijd, werkloosheid, ADHD, autisme of als vluchteling is.
Om die reden zoeken we aansluiting bij het Sociaal Domein beleid van de gemeente.
Ook voeren wij verkennende gesprekken zijn met gemeente, welzijnsorganisatie en
zorgorganisaties om te ontdekken of we een of twee dagdelen kunnen inrichten om
mensen die extra begeleiding nodig hebben, te laten helpen in de tuin.
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7. Educatie
De thema’s sociaal en educatie zijn in de praktijk niet te scheiden. Veel van de sociale
activiteiten hebben een educatiekant en alle educatie elementen proberen we ook
gezellig en aansprekend te maken. Eerder in dit jaarverslag heeft u ons brede scala aan
sociale en educatieve activiteiten de revue zien passeren. Die gaan wij hier dus niet
nogmaals opvoeren. Leren, genieten en gezelligheid gaan hand in hand bij alles wat we
doen in de tuin en de vereniging.

NME-programma basisscholen
De Heimanshof is 43 jaar geleden opgezet om natuureducatie te kunnen geven aan de
basisschoolkinderen in de Haarlemmermeer. En dat gebeurt nu nog steeds. Dit jaar
waren ongeveer 6400 leerlingenactief met NME-lessen bezig, samen met 1600 ouders en
leerkrachten die de klassen begeleiden. Deze lessen worden gegeven in de vorm van
ontdektochten met opdrachten in gekoppeld aan de seizoenen, de kruidentuin, de kassen
en de bijen en een moestuinprogramma van maart tot en met de schoolvakantie. Ze
worden georganiseerd en begeleid door onze (voormalige) buren, het NMCX. De
Heimanshof faciliteert de lessen.

Jeugdnatuurclub
Sinds 2007 heeft De Heimanshof een eigen Jeugdnatuurclub. De club is opgezet om
kinderen met een (groot)ouder de wonderen van de natuur bij te brengen, en om
instroom van jonge mensen in het ‘vergrijzende’ vrijwilligersbestand te krijgen.

Struinkids
De jongste leden van 6 t/m 11 jaar heten de Struinkids. De kinderen komen elke
woensdagmiddag bijeen, begeleid door een (groot)ouder. Ze leren biologisch
moestuinieren in de 55 tuintjes die achter het gebouw van het NMCX liggen. En elk jaar
lukt het weer om jaar rond te blijven werken, oogsten en zaaien. Ook in de winter om de
volledige jaarcyclus mee te maken en de verbinding met de aarde aan te gaan. Die
winterperiode komen we door met warme werkjes zoals compost en aarde kruien en de
pompoensoep, aardperensoep, thee en ander lekkernijen die er bijna elke week door de
deelnemers gemaakt worden (en met de eindeloze stroom groentes die er altijd weer te
verdelen valt). Naast het wekelijkse programma, waar ook kennismakings- en
vaardigheidsspelletjes een onderdeel van uitmaken, zoals het behalen van een
kruiwagendiploma, is er het maandelijkse programma in het weekend. Dan gaan we zelf
gebouwde nestkasten of eieren en jongen controleren, roepende uilen zoeken in het
donker inde winter, padden helpen oversteken, met een groot feest de tuintjes uit kiezen
of de struintuin openen, ontdekken wat er in een sloot aan beestjes leeft, mee kijken hoe
jonge roofvogels worden geringd, hutten bouwen en zwemmen in natuurspeelplaats
Meermond, korren in zee, meekoken in het Oogstfeest en helpen bij de open weekenden
van De Heimanshof, de grote burlende mannetjes herten in de waterleiding duinen
bekijken, maar ook pompoenen uit hollen voor Sint Maarten en meedoen met de
natuurwerkdag en kerststukje maken.
Aan het Struinkids programma deden dit jaar tussen de 15 en 30 gezinnen mee. D.w.z.
30 beginnen er in maart en een stuk of 10 gezinnen houden het tot en met de winter vol.
De opkomst varieerde, tussen 100 mensen bij de opening van de struintuin, tot 7
gezinnen kerststukjes maakten en meer dan 40 mensen bij het burlen, en het roofvogel
ringen.
Het tuinprogramma bestaat uit 3 delen: van maart tot juli leren de kinderen en de ouders
de gewassen en ongewenste kruiden en hoe je zaait en wiedt. Als volleerde tuinders
kunnen ze dan de 100 schooltuintjes overnemen die door de scholen voor de
zomervakantie verlaten worden, net als het ’turbo’ seizoen begonnen is. En tijdens het
leeg oogsten maken we alle eigen en turbotuintjes weer klaar voor een volgende teelt
seizoen, met compost en mest toevoegen, spitten en desgewenst paden ophogen. In die
turbotijd reorganiseren we in een recordtijd van 1-1,5 week de 100 schooltuintjes, waar
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dan in 3-4 weken even veel groeit als in de 4 maanden daarvoor. Van die oogst genieten
we de rest van het jaar tot maart van het volgende seizoen, met de topoogst van
augustus tot oktober.

GreenTeens
De GreenTeens (12 t/m 21 jaar) zijn voortgekomen uit de Struinkids toen er een aantal
kinderen na een paar struinjaren het programma wel gezien hadden. Kinderen die de
basisschool verlaten en naar de middelbare school gaan hebben een andere
(school)agenda en andere interesses. Inmiddels bestaan de GreenTeens 6 jaar en dat
werd in 2018 uitgebreid gevierd tijdens een midzomernacht programma en het
zomerkamp in Normandië. Het GreenTeens programma is bijna alleen in de weekenden
en is veel avontuurlijker van karakter. De GreenTeens bedenken het zelf en zorgen ook
de aanvullende financiering, die voor al die avonturen nodig is. Want ook zij betalen
slechts €25 contributie. Het financieringsprogramma wordt voor de steeds avontuurlijker
agenda ook steeds uitgebreider en mondde in 2018 uit in een ‘all time high’ als en
beloning voor inzet en creativiteit:
- Zich laten sponsoren voor 24 uur onverwarmde overwintering in de boomhut voor hun
eigen programma en de Mama’s in Zuid-Afrika op 19 en 20 februari.
- collecteren voor het Oranje fonds, waarbij ze het zo goed deden met een opbrengst van
€3700 dat ze de eerste plaats op nationale ranglijst hadden van 1100 organisaties en
daarmee en bonus van €500 ontvingen boven op hun ‘eigen’ 50 % van de opbrengst. Dat
laat nog eens mooi zien dat inzet loont. Daarna werd het nog mooier, want omdat ze als
hoogste geëindigd waren, kwam het Oranjefonds langs met een filmploeg om te
documenteren wat voor club die Heimanshof is. En dat filmpje leidde weer tot een extra
cadeau van €7500 door Oranjefondswerknemers die met pensioen gingen en ter
gelegenheid daarvan een organisatie van hun keuze mochten steunen.
Met deze wijze van sponsoren geven de GreenTeens ook blijk van hun maatschappelijke
betrokkenheid. In 2018 waren ze met hun 17-en in de leeftijd van inmiddels 13 tot 21.
En op de meeste activiteiten zijn ze allemaal aanwezig.

Stages
Stages zijn een manier om natuurkennis en onze manier van werken door te geven aan
jongeren in het voortgezet onderwijs. Met het wegvallen van de verplichte
maatschappelijke stages is het aantal stagiaires aanzienlijk gedaald. Het verloop van de
aantallen stagiaires en het aantal mandagen dat zij bij ons werken van de afgelopen 6
jaar was als volgt:
Jaar
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Het is duidelijk dat er tot 2014 een stijgende lijn in het aantal stagiaires zat. Tot dan
moment werd maatschappelijke stages gestimuleerd en verplicht gesteld. Vanaf 2014
werd er landelijk geen budget meer beschikbaar geteld, met het gevolg dat er slechts 4
intrinsiek gemotiveerde scholen overbleven in de regio van de 14- 16 die er tot die tijd
ons programma wisten te vinden. In 2018 waren er in het geheel geen maatschappelijke
stagiaires meer omdat de enige school in Hoofddorp die nog meedoet de leerlingen
verplicht na schooltijd een stage te zoeken en dat is altijd in het weekend of laat in de
middag als er geen begeleiding beschikbaar is. Wel waren er nog 10 Mbo’ers van
groenopleidingen zoals Eco- Wildlife management, Urban Green Development of de
sportvisserij academie.
Voor dit soort opleidingen zijn we ook gecertificeerd. Deze leerlingen lopen of blok stages
van 2 maanden of 1 of 2 dagen van de week een heel school jaar.
Af en toe zoals ook dit jaar komen er Hbo’ers of universitaire studenten langs op eigen
initiatief om zich te heroriënteren op hun studiekeuze al of niet in een tussenjaar of als
ze tegen een ander barrière oplopen. Ook dit jaar waren er daarvan weer 2.
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8. Technisch/gebouw beheer
De ambitie van het bestuur is om, net als voor de tuin, de noodzakelijke werkzaamheden
in kaart te brengen in een onderhoudsplan. In de financiële planning zijn gelden
gereserveerd om grotere werkzaamheden aan de gebouwen te kunnen bekostigen. Het
bestuur kent nog steeds een vacature voor een technisch beheerder.

Kijkdoos
Na het weg werken van achterstallig onderhoud aan keuken, puien, dak en overkapping
van de ingang zijn isolatie van het dak en vervanging van de verlichting aan de beurt.
Daarvoor en voor de structurele cyclus van regelmatig beheer is dit jaar een opzet
gemaakt. In 2018 zijn nieuwe tafels en stoelen aangeschaft en een nieuwe 2e hands
computer.

Kassen
De kas bestaat uit 4 kassen: tropisch, mediterraan en woestijndeel en de
ontvangstruimte voor NME-klassen. De kas moet jaarlijks in april gekalkt worden,
voorafgegaan door een schoonmaak beurt met een hoge drukspuit, 3-4 x per jaar
moeten de bladeren uit de goten, ramen kunnen door allerlei ongelukje breken en
moeten gerepareerd worden, er staat een ketelhuis dat af en toe uitvalt en zorg nodig
heeft, de ramen gaan met een (25 jaar oude) klimaatcomputer open en dicht met
elektromotoren die gesmeerd dienen te worden.
In de kas staat ook de onderwaterontdekwereld met een 15-tal aquaria met inheemse
vissen en een terrarium met een schildpad. Deze aquaria vereisen regelmatig zorg vooral
tussen mei en september t.b.v. koeling, glas reiniging en jaar door voeren en pompjes
verzorgen. In samenwerking met een duurzaamheidsexpert van het NMCX onderzoeken
wij of verduurzaming de kassenzinvol en mogelijk is. Ook de technische installaties van
de kas functioneren suboptimaal. Al met al voldoende reden om kritisch naar (het
gebruik van) de kassen te kijken.

Pompen
En terug kerend zorg punt zijn de vele pompen in de tuin, die of dienen om de vloer
onder de Kijkdoos droog te houden, de circulatie in de beek gaan de te houden (voor
zuurstof), en de beek aan te vullen, pompjes om aquaria te filteren, pompen om de kas
water te geven uit een water kelder. Aan pompen is bijna dagelijks werk om dat er altijd
wel iets doorroest of verstopt raakt, risico heeft om te bevriezen, etc. Deze zomer was
erg droog en warm en om de tuin zelfs maar in leven te houden was er erg veel water
nodig. De hoofdbron daarvan zijn de drinkwaterleidingen die er al vanaf het begin van de
tuinlagen met 10 kranen. Ook de beek viel weer eens droog om dat het ijzerrijk water uit
de bron in de kas weer eens de pomp had doorgeroest. Bij de noodoplossing om de beek
aan te vullen uit de ijsvogelpoel ontdekten we dat deze in rechtstreeks verbinding met de
hoofdvaart staat en nooit droogvalt. Daarmee werd het idee op gevat om de sterktepomp
van de tuin van een circulatiepomp voor de beek en de grote vijver te gaan gebruiken
voor het aanvullen van de beek en een parallel circuit van oppervlaktewater bij alle
tuintjes en waar verder nodig is. De pomp van de beek is eerst verplaats naar de
ijsvogelpoel en werk is gaande om overal waar nodig leidingen met tappunten en
afsluiters te maken. De leiding naar de composthopen en de struintuin en naar alle
schooltuintjes en de kweekhoek zijn inmiddels voor 80 % gereed. Daarmee hoeft er
voortaan geen drinkwater meer voor bewatering gebruikt te worden. De
drinkwaterleidingen blijven wel bestaan om uit te drinken of als noodvoorziening. Een
bijkomend voordeel bleek al snel na de verplaatsing van de pomp. De capaciteit van de
pomp uit de ijsvogelpoel is zo groot dat we nu echt een flink stromende beek hebben met
kristalhelder water waar inmiddels extra stroming en oxidatie is gebracht met 7
dammetjes.
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Struintuin
De Struintuin staat vol met speel- en ontdekelementen die regelmatig technische zorg
nodig hebben. In 2016 is de boomhut en het eerst deel van het boomlabyrint gekeurd en
gecertificeerd. Aan een certificering hangt een hele papierwinkel vast met dingen nalopen
en opschrijven. Dit vraagt veel extra tijd van de beheerder. Het werk – alles nalopen en
repareren of vervangen, zoals goten, balustrades, daken, traptreden, etc. en verder
repareren als er iets kapot was gemaakt – blijft hetzelfde als voor de certificering.

Bouwen en knutselen
In de lange schuur van de Struintuin zijn dit jaar weer vele natuurbouwwerken
geproduceerd. Hierbij moet u denken aan insectenhotels, vogelhuisjes, egelkasten en
vleermuizenkasten. Ook worden hier voorbereidingen getroffen voor reparaties en
nieuwe bouwwerken elders in de tuin. De vrijwilligers die hier actief zijn, hebben meer
affiniteit met bouwen en knutselen dan met de plantjes. Ook deze categorie vrijwilligers
zien we graag in onze tuin omdat er altijd wel wat te klussen valt.
Maar ook de werkers met groene vingers willen af en toe wel eens iets anders doen,
zeker als het slecht weer is. Het is belangrijk om een aantrekkelijk en gevarieerd scala
aan werkzaamheden aan te bieden, dat zoveel mogelijk mensen aanspreekt.
De insectenhotels worden onder de vlag van M.E.E.RGroen gebouwd en verkocht. De
Heimanshof heeft er dankzij de samenwerking met deze stichting met name in de winter
een breder aanbod van werkzaamheden bij voor haar vrijwilligers.

Gereedschap en materialen
Dankzij de samenwerking met de stichting M.E.E.RGroen beschikken we op de tuin over
een ruime hoeveelheid gereedschappen. Dat komt goed uit in tijden dat met veel mensen
grote klussen geklaard worden, zoals de snipperdagen (40 m3), compost en
zand/grond/schelpen rijden om paden te vernieuwen. Het beheer en onderhoud van deze
gereedschapspool vraagt veel aandacht en wordt vooral gedaan door enkele vrijwilligers
uit de ‘technische ploeg’ in samenwerking met de beheerder.
Vrijwilligers gaan niet altijd even handig met gereedschappen om, logisch ook omdat
velen onervaren zijn in dit type werk. Ondanks goede instructie, voorbeeldgedrag en
begeleiding sneuvelt er gemiddeld meer gereedschap dan in een professioneel bedrijf.
Ook raken regelmatig spullen kwijt omdat mensen niet goed opruimen of op een plek
terugleggen waar niemand het zoekt. Verder zijn er gebruiksvoorwerpen zoals
werkhandschoenen en laarzen die snel verslijten of onbruikbaar worden. Alleen aan
werkhandschoenen gaan er per jaar 200-400 paar doorheen.

22

9. Cijfers en organisatie
2018 in cijfers
De hoofdreden voor het bestaan van de tuin is dat zoveel mogelijk mensen kennis
kunnen nemen van de verscheidenheid van de Nederlandse natuur. Er zijn verschillende
categorieën bezoekers die gebruik maken van de tuin. In de onderstaande grafiek is de
ontwikkeling in bezoekersaantallen te zien vanaf 2001. Toen is stap-voor-stap
overgegaan van één dag werken in de tuin naar elke dag werken. Ook is het toevoegen
van nieuwe attracties als de Struintuin debet aan instroom van een nieuwe groep
bezoekers, jeugdleden en jeugdige bezoekers met (groot) ouder. In 2017 mochten we
bijna 16.000 mensen begroeten in de tuin. Gezegd dient de worden dat het hier om
schattingen gaat, aangezien de beheerder niet permanent 7 x 24 uur aanwezig is.
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Vrijwilligers
Afgelopen jaar waren er 2659 meewerkende vrijwilligers die de tuin met de beheerder
onderhouden. Doordat er sinds 2008 elke dag gewerkt wordt in de tuin, is het aantal
werkers flink toegenomen met een top van 2013-2015, toen er rond de 3000 mensen
meestal een dag deel in de tuin werkten. In 2017 is ook voor het eerst bijgehouden
hoeveel verschillende mensen er door het jaar heen minstens 1 dag in de tuin gewerkt
hebben. Dat waren en toen 405 er dit jaar 272. In 2018 hebben die samen ca 10.500 uur
in de tuin werkten, naast nog ca 2000 uur aan bestuurlijke organisatie. Een 30 –tal
mensen hiervan voert het gros van de werkzaamheden jaar rond uit. Het feit dat het
gemiddelde aantal werkuren per persoon ca 33 is, geeft aan dat er veel mensen maar
beperkt meewerken. De verklaring hiervan is het grote aantal GGZ-klanten die een
aantal keren tijdens het sterk gereduceerde ADO-programma van 6 weken deelnemen en
daarna weer wegvallen. In 2018 is dat ADO-programma van uit GGZ stop gezet en dat
verklaart ook een groot deel van het verschil tussen de 405 mensen uit 2017 en 272 in
2018. Een andere factor is dat jeugdclub leden af en toe, maar niet structureel
meewerken en dat er vele mensen via Nldoet, natuurwerk dag 1 dag komen helpen als
groep, stagiaires die een weekje komen helpen, etc.

NME-lessen NMCX
De hoofdreden voor het verkrijgen van de gemeentelijke subsidie is om NME-lessen aan
alle Haarlemmermeerse scholen te faciliteren. Deze lessen worden gegeven in de vorm
van ontdektochten. Naast de schooljeugd raken ook de vele begeleidende ouders en
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docenten via de lessen bekend met De Heimanshof. De dip in 2015-2016 is te verklaren
omdat de scholen toen voor het eerst moesten betalen voor de lessen. Dat bleek een
brug te ver. Die beslissing is in 2016 teruggedraaid met als gevolg dat het bezoek weer
bijna terug is op het oude niveau. In 2018 volgden ongeveer 6400 leerlingen NMElessen.

Losse bezoeker en deelnemers aan activiteiten
De schatting voor 2018 is dat het aantal zogenaamde ‘losse’ bezoekers is teruggelopen
tot ongeveer 2100. Mensen die even een rondje door de tuin lopen, als onderbreking van
hun fietstocht, of als ommetje door de buurt. Al eerder heeft u kunnen lezen dat er
tientallen activiteiten door het jaar heen georganiseerd zijn.

Jeugd en Struintuin
In 2007-2009 zijn we begonnen met het jeugdprogramma en de aanleg van de
Struintuin. Deze aantallen zijn tot 2014 en 2015 steeds toegenomen van nul naar 36003700 bezoeken. Het gros van deze aantallen wordt gevormd door de Struinkids die
wekelijks tuinieren (gemiddeld zo’n 25 personen per woensdagmiddag). Daarnaast zijn er
de BSO-groepen en naschoolse opvang-groepen en familie- en kinderpartijtjes die ook
gebruik maken van de Struintuin. Het bezoekersaantal is in 2018 stabiel gebleven ten
opzichte van 2017, ruim 3000 bezoekers.

De tijd van de beheerder
Uit bovenstaand verslag mag blijken, dat de beheerder van De Heimanshof een schaap
met vijf poten moet zijn om alle ballen in de lucht te houden. En gelukkig hebben we die
ook in huis. Met tomeloze inzet en enthousiasme draait hij jaarlijkse zijn uren (1.440
volgens zijn contract) en ruim meer dan dat zoals uit onderstaande cijfers blijkt. De uren
zijn verdeeld naar de hoofdstukindeling van dit verslag, die correspondeert met de
prestatievelden uit de subsidietoekenning van de gemeente. Het grootste deel van de tijd
wordt besteed aan het beheer van de tuin.
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Organisatie
Naast het vele werk dat in de tuin gebeurt, is een groot aantal mensen meer ‘achter de
schermen’ actief voor de vereniging om noodzakelijke randvoorwaarden te regelen. Dit
zijn de stille werkers die de olie vormen tussen de vele scharnieren van De Heimanshof.
Dit werk wordt veelal vanuit huis achter de computer gedaan, met af een toe een
afstemmingsmoment op de tuin. Denk hierbij aan commissieleden, de schoonmaker, de
inkoper van koffie/thee/koekjes, het webteam, de maker van de nieuwsbrief, de
ledenadministratie en ga zo maar door.

Bestuur
De bewaking van de uitgezette koers in het meerjaren beleidsplan (2015-2019) en het
faciliteren van de uitvoering zijn belangrijke taken voor het bestuur. Dit gebeurt in
afstemming met de beheerder.
Terugkijkend op de geformuleerde doelstellingen in ons activiteitenplan 2018 kunnen we
tevreden zijn. Nagenoeg alle doelen zijn gerealiseerd of in uitvoering. Ze zijn in de
voorgaande hoofdstukken grotendeels de revue gepasseerd.
Net als vorig jaar is het bestuur onderbezet. Het bestuur is al tijden op zoek naar
uitbreiding met name zoekt zij deskundigheid op gebied van (technisch) beheer om als
sparringpartner te fungeren voor de beheerder. De vraag dringt zich op of de huidige
organisatievorm nog wel past in deze tijd. In de inleiding hebben we geconstateerd dat
vrijwilligers zich minder dan ooit langdurig binden aan een functie. De eerste gedachten
over een kleiner bestuur met meer ondersteuning door deskundige vrijwilligers vormen
zich.
De biodiversiteit is uitstekend te noemen; daar zijn wij heel blij mee.
Met het NMCX voert het bestuur twee keer per jaar overleg over de gang van zaken en,
waar nodig, is tussentijds overleg per mail of anderzijds. De samenwerking met GGZ
InGeest is ten einde gekomen in 2018.
Het bomenpad blijkt een taaiere materie te zijn dan wij ooit hadden kunnen bevroeden.
Desondanks geven wij de moed niet op. We hopen in 2019 het beschikbare budget te
kunnen aanwenden voor een nieuw bomenpad.
Ook blijft het nodig om alert te zijn met elkaar op het veilig werken, veiligheid van de
(speel)objecten en dierenwelzijn.

Commissies
Diverse taken in de vereniging zijn uitbesteed aan commissies. Het blijkt steeds
moeilijker om mensen voor dit soort werk te vinden. Daarom wordt naar pragmatische
oplossingen gekeken om het werk toch georganiseerd te krijgen. Zo min mogelijk
vergaderen en dingen op tijden bespreken dat deelnemers er toch al zijn, zoals bij de
Struinkids op woensdagmiddag of plantenkenner op woensdagochtend. Ook is diverse
keren met ad hoc groepjes gewerkt om een aanpak te bespreken, zoals bij het
herinrichten van de diverse ruimtes.
Een positieve uitzondering is de inventarisatiecommissie die in 2018 diverse keren
bijeenkwam en goede voortgang heeft geboekt.
Deze manier van werken is niet ideaal voor al het werk en we blijven ons inzetten om
toch een aantal vastere commissies te houden op het gebied van technisch
onderhoud/gebouwen, jeugd en organisatie van activiteiten.
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Samenwerking met Stichting M.E.E.RGroen
De samenwerking betreft met name gebruik van een gezamenlijke gereedschapspool, het
uitvoeren van enkele gezamenlijke projecten (boomweggeefdagen en bouwen van
insectenhotels) en facilitering van M.E.E.RGroen als thuisbasis voor hun activiteiten.
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Aantal bomen

Het aantal bomen die voor de boomweggeefdagen beschikbaar kwam

Conform de afspraak investeert M.E.E.RGroen een groter deel in de gereedschapspool ter
compensatie van het gebruik van ruimtes en faciliteiten. Daarnaast brengt de stichting
ook regelmatig (bouw)materialen in de tuin uit andere beheergebieden. Ook op het
gebied van overtollige plantjes en zaden vindt uitwisseling plaats. Het bestuur maakt zich
zorgen over de bestuurlijke situatie bij samenwerkingspartner stichting MeerGroen.
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10.

Financieel jaarverslag

27

Bijlage Jaaroverzicht Activiteiten 2018
-

-

Nieuwjaarsborrel met winter wandeling met uit slag van de 4 –seizoenen
wedstrijd (7-1)
Elke week op woensdag met de Struinkids en ouders Biologisch tuinieren
Spoorzoeken in het Bos GreenTeens (14-1)
Bosuilen balts excursie in Elswout met Uilen roeper Arend de Jong (28-2)
Crowdfunding actie t.bv. bomenpad van de GreenTeens die in de boomhut gingen
overnachten t.b.v. van hun eigen programma en de Mama’s (19 tm 21 febr)
Lezing over klimaatbos (25-2)
Nldoet (9 en 10 maart)
Boomweggeefdagen (14-3 tm 1 april)
GreenTeens Kamp op Kaageiland (17 en 18-3)
Stinsen planten excursie Thijsse Park (25-3)
Opening Struintuin seizoen (10-4)
Determinatie cursus vanaf 14-4 in 4 avonden
Vogel excursie Kaageiland (15-4)
GreenTeens Poldersporten (22-4)
Lezing het leven van de bijen (18-5)
Fete de la Nature (19 en 20 mei)
Lezing over het verdwijnen van insecten (20 mei)
Collecte Oranje fonds (22-26 mei)
Lentefestival met als Thema Planeet Heimanshof: Stap in de Groene wereld en
voorjaarswandeling (3 juni)
Torenvalken en Uilenringen Excursie met Bert Jan Bol (14 juni)
Zangvogels Ringen in waterleidingduinen (15 juni)
Midzomernachtfeest (23- juni)
Struinkids avond vissen op Jeugdland Hoofddorp (11-7)
GreenTeens: Survival in de natuur op Meermond (14-7)
GreenTeens: Zomerkamp in Normandië (5 tm 10 -8)
Zomer wandeling Heimanshof (19-8)
Oogstfeest (9 september). Het oogst feest is een activiteit waarbij we in
Italiaanse stijl samen oogsten en koken en in de open lucht aan lange tafels een
en waarbij iedereen (ook introducees) mee mag genieten van de overvloedige
oogst en elkaars kookkunsten.
Fossielen zoeken op de Maasvlakte (23-9)
Ringslang excursie in Waterland (eieren tellen: 20-10)
Burl Excursie Waterlelding duinen (20-10)
Burlende herten excursie Amsterdamse waterleidingduinen (21-10)
Natuurwerkdag (3 nov)
Herfstwandeling (4 nov)
Struinkids: Pompoenen uit hollen voor St-Maarten(11-11)
Vrijwilligersmiddag en avond(25-11)
GreenTeens: Sinterklaas (9-12)
Struinkids: Kerststukjes maken (19 -12)
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