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Inleiding
Volkstuinen horen bij Den Haag. Al sinds jaar en dag. In 1938 is de Haagse Bond van
Amateurtuindersverenigingen opgericht, voor belangenbehartiging van de aangesloten
verenigingen en om het tuinieren als vorm van vrijetijdsbesteding te bevorderen. In 2010
telt de Haagse Bond 17 tuinverenigingen en -parken en in totaal een kleine 2.000 leden en
kandidaat-leden. Tuinparken die tientallen hectares semi-openbaar groen omvatten en van
onschatbare waarde zijn voor de kwaliteit van het stedelijk leefmilieu. Tuinverenigingen
die gerund worden door vrijwilligers en die –omdat ze midden in de maatschappij staaneen waardevolle bijdrage leveren aan de sociale cohesie in de wijk. Volkstuinen zijn veel
meer dan alleen maar een groen paradijsje voor de gebruikers. Volkstuinen zijn een wereld
van duizend wonderen waar de Haagse bevolking van harte van kan meegenieten. Om dat te
beklemtonen, heeft de Haagse Bond het initiatief genomen om de intrinsieke waarde én de
–soms onvermoede – mogelijkheden tot extra meerwaarde van de tuinparken door de
verenigingen zelf in bidbooks te laten omschrijven. Dit om het gemeentebestuur van Den
Haag in kennis te stellen van nut en noodzaak van het voortbestaan van de tuinparken, maar
ook om het gemeentebestuur te inspireren om via bereidwillige samenwerking met de
sector de tuinparken op te waarderen tot multifunctionele en onvervangbare groene
juwelen in de Wereldstad aan Zee.
Volkstuinbeleid
In januari 2007 werd bekend dat het College van Burgemeester en Wethouders in Den
Haag 9 Masterplannen zou gaan publiceren als onderdeel van haar project “Wereldstad aan
Zee”. In 6 Masterplannen komen tuinparken voor. Van de bij de Haagse Bond aangesloten
verenigingen worden 8 tuinparken geheel of gedeeltelijk bedreigd. Reden voor de Haagse
Bond om eens en te meer aan te dringen op de ontwikkeling van een helder volkstuinbeleid,
waarin de positie van de tuinparken in de lokale samenleving en de ruimtelijke, sociale,
financiële en recreatieve randvoorwaarden zijn opgenomen. In 2008 heeft de gemeente de
volkstuinnota gepubliceerd. Aan de totstandkoming hebben zowel de Haagse Bond als haar
landelijke organisatie AVVN medewerking verleend. In de volkstuinnota worden de
volkstuinen als gemeentelijke groenvoorziening erkend. Doel is het behoud van het aantal
volkstuinen. Daarnaast streeft de gemeente naar kwalitatieve verbetering en opwaardering
van het bestaande areaal.
Tuinparken in de Wereldstad aan Zee
Parallel aan de totstandkoming van de volkstuinnota, heeft de Haagse Bond een projectplan
gemaakt, getiteld “Tuinparken in de Wereldstad aan Zee”. Hierin maakt zij zich hard voor
tuinparken met publieke en ecologische functies, die als resultante een sterke
rechtszekerheid in de vorm van een juridische en ruimtelijke status genieten. Tuinparken
zijn van bijzondere waarde voor mens en milieu, voor de samenleving en de leefbaarheid en
hebben het potentieel om deze verworvenheden op te schalen. Dat kan door intensivering
en opwaardering van de gebruiksfuncties en door ruimtelijke en functionele integratie.
Het projectplan “Tuinparken in de Wereldstad aan Zee” omvat twee fases.
De eerste fase is een visiedocument, waarin de Haagse Bond haar toekomstbeeld van het
volkstuinieren schetst en de middelen en inspanningen om dat te bereiken benoemt.

De eerste fase omvat tevens een routekaart en handleiding om met de aangesloten
tuinverenigingen om het toekomstbeeld te concretiseren. De eerste fase is in oktober
2007 gereedgekomen.
De tweede fase betreft de daadwerkelijke implementatie van de mogelijkheden en wensen
van de onderscheidenlijke tuinverenigingen in een bidbook. De gemeente heeft deze
tweede fase mogelijk gemaakt door hiervoor een gedeelte van de Rijksbijdrage Stimulering
Volkstuinen (RSV) te oormerken. De RSV is voor 2008-2009 ingesteld door het ministerie
van WWI om de kwantiteit en kwaliteit van volkstuinen in de grootstedelijke omgeving te
stimuleren.
De bidbooks vormen het eindresultaat van een totaalplan voor het Haagse volkstuinwezen,
waarin per vereniging specifiek en in detail de –realistische en haalbare- ambities staan
vermeld om de gebruiksfuncties van hun tuinparken te versterken. Deze bundeling
bidbooks is een houvast en leidraad voor toekomstige veranderingen, dan wel om
veranderingen in gang te zetten. De bundel is een oproep aan de gemeente Den Haag om
zich bereid te verklaren verder mee te werken aan de totale opwaardering van
volkstuinierend Den Haag.
Ontwikkeling bidbooks
Tijdens de eerste fase van Tuinparken in de Wereldstad aan Zee was al duidelijk dat onder
de Haagse tuinverenigingen het nut en de noodzaak van intensivering van de
gebruiksfuncties breed gedragen werd. De eerstvolgende stap was om de slag te maken om
deze positieve grondhouding ook te vertalen in een praktisch en uitvoerbaar plan voor de
eigen vereniging en tuinpark. In een aantal klankbordbijeenkomsten hebben de verzamelde
verenigingen op een uiterst constructieve wijze met De Haagse Bond –bijgestaan door het
AVVN- samengewerkt om de randvoorwaarden en uitgangspunten voor de bidbooks af te
spreken. Inspiratie voor de inhoud werd verkregen uit een samengestelde groslijst van
allerlei mogelijke middelen en voorzieningen voor medegebruik van het tuinpark. In de
bidbooks zijn die gecategoriseerd in de overkoepelende thema’s
-

Versterking van de openbaarheid
Stimuleren sociaal-recreatief medegebruik
Aantrekken en faciliteren van nieuwe doelgroepen
Natuur- en milieueducatie

In de klankbordbijeenkomsten zijn verder afspraken gemaakt over de communicatie naar
en draagvlakverwerving bij de leden van de verenigingen en over de logische en
stapsgewijze opbouw van de bidbooks, met daar waar mogelijk een tijdspad, raming van de
kosten en richtingwijzers ten aanzien van de gewenste fysieke, planologische en financiële
medewerking van de gemeente.
De elf deelnemende verenigingen hebben ieder naar eigen vermogen en inzicht invulling
gegeven aan de totstandkoming van hun bidbook, zowel voor wat betreft de
enthousiasmering van de verenigingsleden als de redactionele uitwerking. Veel vrijwilligers,

zowel kader als leden, hebben zich vol overgave bereid verklaard om na te denken over en
mee te helpen aan de toekomst van het tuinpark, allerhande ideeën te inventariseren en
daaruit de realistische mogelijkheden te destilleren die toepasselijk en toepasbaar zijn.
Dat is gelukt! Ook de hoge ambities zweven niet maar blijven voet aan de grond houden. Uit
de verzamelde bidbooks blijkt: Er is een breed draagvlak voor meer –ook actieveopenbaarheid en voor multifunctionaliteit. De volkstuinders hebben volop zelfvertrouwen
en willen graag hun bijdrage leveren aan een leefbaar Den Haag.
De bundel bidbooks
Deze bundel bidbooks is het geboekstaafd overzicht van de huidige verworvenheden en
intrinsieke waarde van de tuinparken en de goede wil en ambities van de volkstuinders. Het
is hartverwarmend dat gaandeweg het proces verenigingen zich realiseerden al behoorlijk
op weg te zijn in de realisatie van extra functies, of juist geïnspireerd raakten om –alvast
voor eigen rekening- daar verder vorm en gestalte aan te geven.
De bidbooks geven de mogelijkheden en wensen van de vereniging weer. Er komen ook
knelpunten boven water, waarvoor in deze context geen directe oplossing voorhanden is. De
verenigingen hebben, doen en willen veel, maar lopen tegen praktische plafonds aan die
doorbroken kunnen worden door constructieve en duurzame medewerking van de
gemeentelijke overheid. Hier en daar klinken hartenkreten, vooral als het gaat om hulp bij
de worsteling die men ervaart met de inzet van het verenigingsgebouw. De wil is er wel om
deze in te zetten als middel voor sociaal-recreatief medegebruik, maar met name bij
gedateerde verenigingsopstallen is het lastig zo niet onmogelijk om deze daarin een functie
te laten vervullen. Verbouw of zelfs nieuwbouw zijn dan noodzakelijk, vooral als ze
intensiever gebruikt gaan worden of geoutilleerd moeten worden voor het aantrekken van
nieuwe doelgroepen. Anders dan toegankelijkheidsverbetering als buitentoiletten en
gehandicaptentoiletten, vallen dit soort investeringen buiten het bestek van het bidbook,
maar willen wij in deze inleiding toch graag benoemd zien.
In directe relatie tot de vereniginggebouwen zijn er ook nog andere vraagstukken die
boven water komen: de wet- en regelgeving die van kracht wordt als een verenigingsgebouw
een nadrukkelijke publieke (buurt)functie krijgt, zoals belastingregelingen, uitbesteding,
gebruiksvergunning en knelpunten voortkomend uit de drank- en horecawet. We zouden
daar graag –als sector en niet per vereniging- beleidsafspraken over maken.
De inspanningen van elf verenigingen hebben uiteindelijk geresulteerd in een concreet
Bidbook. In volgorde van opname in deze bundel zijn dat:
- Mariahoeve
- Zonnegaarde
- Uithof
- Nooitgedacht
- Wijndaeler
- Florence Nightingale
- Houtwijk de Noord
- Eigen Arbeid

- Buitenlust
- Zonneweelde
- Nut en Genoegen
De bidbooks van Florence Nightingale en Nut en Genoegen zijn –nagenoeg- identiek aan hun
voorstellen voor opwaardering van het tuinpark, uitvloeiend uit de Rijksbijdrage
Stimulering Volkstuinen, waarvan de uitvoering reeds vanaf 2009 is begonnen. Vanwege
uiteenlopende redenen konden 6 tuinverenigingen geen medewerking aan de bidbooks
geven, enkele omdat ze te kleinschalig zijn. Hoewel zij hun wensen en ideeën niet in een
bidbook hebben kunnen neerleggen, onderschrijven zij de uitgangspunten van
“Tuinenparken in de Wereldstad aan Zee”.
Het bestuur van de Haagse Bond hoopt dat u zich door de bidbooks in deze bundel
aangenaam laat verrassen en laat inspireren. Dat u met ons kansen ziet, en die ook wilt
aangrijpen, om de tuinparken op een nog hoger niveau te tillen. Dat u ze letterlijk en
figuurlijk ruimte biedt om nu en in de toekomst Den Haag en haar inwoners van dienst te
zijn. Wij zijn er klaar voor!
Namens de Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen,
Peter Pieters,
voorzitter
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Colofon

Volkstuindersvereniging “Mariahoeve”

Aantal tuinen:

80

Opgericht:

22 mei 1984

Tuincomplex:

Isabellaland 2320
2591 CZ Den Haag

Postadres:

Postbus 91411
2509 EA Den Haag

Internet:

www.vtvmariahoeve.nl

Inschr. K.v.K.:

V40411313

Aangesloten bij:
Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen (HB)
Algemeen Verbond voor Volkstuinders Nederland (AVVN)
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Ter inleiding
Project “Tuinparken in de wereldstad aan Zee”
Dit bidbook van Volkstuindersvereniging “Mariahoeve” is samengesteld in het kader van het
project van de Haagse Bond “Tuinparken in de wereldstad aan Zee”.
Doel van het project
Het doel van dit projectplan is: Het behoud (en de uitbreiding van) volkstuinen in de Haagse
regio door verbreding en intensivering van de gebruiksfuncties. Een modern tuincomplex zal
hierdoor niet enkel en alleen een plezierige ruimte zijn en blijven voor de leden van een
tuinvereniging, maar ook van toegevoegde waarde zijn voor de omgeving. Het uiteindelijke
streven is de tuincomplexen onvervangbaar en onmisbaar te maken.
Ondersteuning van het project
Volkstuindersvereniging “Mariahoeve” ondersteunt het doel van het project volledig. Een
groep tuinleden heeft in meerdere sessies in dit kader gekeken naar de mogelijkheden die het
volkstuinencomplex “Mariahoeve” op korte en langere termijn kan bieden.
Bidbook vtv Mariahoeve
In dit bidbook wordt de huidige situatie van Volkstuindersvereniging Mariahoeve beschreven
en een toekomstvisie geschetst hoe het complex en de vereniging medio 2014 zou moeten zijn
ingericht en georganiseerd en welke hulp (financieel en expertise) hierbij nodig is om dit te
bereiken. De geschetste toekomstvisie is nauw verweven met de actuele situatie en behoefte
in de wijk Mariahoeve en de toekomstvisie (“Royaal Mariahoeve”) die voor deze wijk door de
gemeente in samenspraak met de bewoners is ontwikkeld.
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Geschiedenis
Het tuincomplex
Het tuincomplex waar vtv Mariahoeve is gevestigd, dateert uit de 50’er jaren, toen de wijk
Mariahoeve werd gebouwd.
In die periode lag het accent voornamelijk op het verbouwen van groenten. Vaak nodig om het
gezin op betaalbare wijze van verse groente te kunnen voorzien. Voorzieningen zoals
stromend water of riolering op iedere individuele tuin waren niet aanwezig. Begrippen als
“uitstraling”, “recreatie” of “toegevoegde waarde voor de omgeving” kwamen in die jaren
eigenlijk niet aan de orde.
Alhoewel die oude traditionele volkstuinen misschien niet meer helemaal van deze tijd zijn,
roept het bij velen goede herinneringen op. “…………..ik kan me nog goed herinneren dat mijn
opa en oma een volkstuin hadden en dat wij daar op zondag op visite gingen. Opa wist allerlei
trucjes om alles goed te laten groeien. Als we naar huis gingen kregen we verschillende
soorten groenten en aardappelen mee. En dat was veel lekkerder dan wat je in de winkel
kocht.....………..”
Op de luchtfoto, genomen rond 1960, is ten
noord-oosten het tuincomplex zichtbaar. Het
complex ligt nog geheel vrij en niets lijkt erop dat
ooit door oprukkende bebouwing en door het
aanleggen van wegen het voortbestaan van het
complex zwaar onder vuur zou komen te liggen.
Inmiddels zijn de weilanden ten zuiden van het
complex tot aan de grens van het tuincomplex
volgebouwd. (woningen aan het Margarethaland,
treinstation en het kantorencomplex van Aegon).
Het noordelijke deel van het tuincomplex moest
verdwijnen in verband met de aanleg van de N14 (Landscheidingsweg / tracé
Sijtwendetunnel). Ook aan de oostzijde van het complex, over de spoorlijn heen, is het
gehele gebied met woningen volgebouwd.
Vereniging “Mariahoeve”
Aanvankelijk was Volkstuinvereniging “Eigen Arbeid” gevestigd op de plek waar thans
Volkstuindersvereniging “Mariahoeve” aan het Margarethaland is gesitueerd. In verband met
de twijfelachtige toekomst van het complex - nieuwbouwplannen en de aanleg van de
verlengde Landscheidingsweg N14 – is “Eigen Arbeid” uitgeweken naar een nieuwe locatie in
Wassenaar. In april 1984 werd het complex op die locatie in gebruik genomen.
De tuinders op Margarethaland hebben vervolgens in mei 1984 een nieuwe vereniging
opgericht onder de toepasselijke naam Volkstuinders-vereniging “Mariahoeve”.
Het tuincomplex aan het Margarethaland bestond uit twee delen. Een “vast” gedeelte en een
“tijdelijk” gedeelte.
Voor het “vaste” gedeelte dreigde wat betreft de toekomst geen direct gevaar. Voor de
tuinders op het “tijdelijke” deel van het complex lag dit anders. Van deze tuinders waren er
een aantal die vanwege hun leeftijd geen energie meer konden opbrengen om nog te gaan
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verkassen naar de nieuwe locatie van “Eigen Arbeid” in Wassenaar. Anderen hoopten toch nog
hun plekje te kunnen behouden op het complex.
In 1994 werd daadwerkelijk begonnen met de aanleg van de N14 en de Sijtwendetunnel. Een
groot deel van het complex moest nu definitief gaan verdwijnen.
Echter, na intensief overleg met diverse instanties werd een geweldig resultaat geboekt:
Ter compensatie van het gedeelte van het complex dat moest verdwijnen voor de aanleg van
de N14, kreeg het weiland (De Landscheiding) tussen het vaste- en het tijdelijke deel een
nieuwe bestemming: Volkstuinen! Hiermee kreeg het “tijdelijke” gedeelte ook de
publiekrechtelijke “vaste status”. En dat werd keurig in een bestemmingsplan vastgelegd.
Tenslotte werd een 25 jarig huurcontract door de gemeente aangeboden.
De wijk Mariahoeve
De plannen voor de bouw van de Haagse wijk Mariahoeve dateren van voor de oorlog. In 1958
werd begonnen met de bouw van de eerste woningen. Het kenmerkende van de wijk is het vele
groen. De wijk telt circa 14.000 inwoners. In 2008 werd het 50 jarig bestaan van de wijk
gevierd.
Inmiddels is Mariahoeve vergrijsd en de verouderde en goedkope woningvoorraad is een
belangrijk deel van de sociale woningvoorraad in de stad. De nieuwe bewoners kiezen voor de
wijk in verband met het goedkope aanbod.
In 2008 werd door de gemeente gestart met de presentatie van het projectplan “Identiteit
en Branding Mariahoeve”. In dit projectplan wordt beschreven op welke wijze de vernieuwing
van de wijk zou kunnen worden uitgevoerd. Het plan beschrijft de verbeteringen m.b.t. de
variatie van het woningaanbod en de mogelijkheden om 800 – 1000 extra woningen in de wijk
te realiseren. Een belangrijk uitgangspunt van het project is het behouden van de identiteit
van de wijk: “groen, ruim en rust”.
Citaat uit het projectplan:

“Opvallend is verder het grote aantal volkstuinencomplexen rond de wijk. Vier van de
17 volkstuinverenigingen uit Den Haag zijn rond de wijk Mariahoeve gevestigd vooral
vanwege de grote hoeveelheid open ruimte rond de wijk. Het tracé langs de spoorlijn
richting Amsterdam is altijd open gehouden voor de eventuele aanleg van een snelweg
en kon in afwachting van de realisatie voor volkstuincomplexen worden bestemd.
Omdat van uitstel afstel lijkt te komen, hebben de volkstuincomplexen een meer
permanent karakter gekregen. De pachtcontracten tussen de gemeente en de
verenigingen hebben tegenwoordig een looptijd van 25 jaar. De volkstuinen trekken
naast bewoners uit de wijk vooral veel bewoners uit de wijken rond het centrum,
mensen die geen eigen tuin hebben. De band met de wijk Mariahoeve is niet heel
sterk. Er bestaat een matig actief overlegorgaan waarin alle volkstuinverenigingen uit
de wijk en het wijkberaad zitting hebben.”
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Huidige situatie
De vereniging
Het verenigingsleven
De vereniging, die afgelopen jaar haar 25 jarige jubileum vierde, bestaat uit een kleine 80
leden. Opvallend zijn de 10 verschillende nationaliteiten. Het jongste tuinlid is 30 jaar en drie
leden tuinieren er met hun 87 jaar (!) nog lustig op los. De laatste jaren hebben steeds vaker
jonge gezinnen zich aangemeld. Ongeveer 12 leden zijn als vrijwilligers werkzaam voor de
vereniging.
Financiële middelen
De vereniging is financieel gezond. De afgelopen 3 jaar is flink geïnvesteerd in het ‘upgraden’
van het complex en aanschaf van materialen. De (bescheiden) reserves zijn gereserveerd voor
de vervanging van het huidige verenigingsgebouw. De vereniging heeft hierdoor geen
financiële middelen om investeringen te doen in het kader van het project “Tuinparken in de
wereldstad aan Zee”. De vereniging hecht grote waarde aan laagdrempeligheid en tracht
verhoging van de contributie derhalve zoveel mogelijk te voorkomen.
Het tuincomplex
Het tuincomplex is aan de uiterste rand van Mariahoeve gelegen en omringd door
bomenpartijen en wordt hierdoor grotendeels aan het zicht van voorbijgangers onttrokken.
Bewoners van de naastgelegen flats hebben een fraai uitzicht op het complex.
Uitstraling van het complex
Vanwege het tijdelijke karakter en de twijfelachtige toekomst van het tuincomplex had het
onderhoud van het complex niet de eerste prioriteit. Inmiddels is begonnen met een
“upgrading” van het complex, hetgeen ook bij bezoekers en omwonenden niet onopgemerkt is
gebleken. De gemeente droeg onlangs zorg voor ondermeer de vervanging van de beide
bruggen en de verbeteringen van diverse slootkanten.
De individuele tuinen
De “upgrading” heeft zich ook voortgezet op de individuele tuinen. De tuinen gaan er steeds
mooier uitzien. Inmiddels zijn diverse in slechte staat verkerende huisjes afgekeurd,
gesloopt en afgevoerd. Enige huisjes staan op de nominatie om gesloopt te worden.
De verenigingsopstallen
De vereniging beschikt over een bestuurskamer, een kantine en een winkel annex
materialenopslag. De opstallen verkeren in slechte staat en zullen dan ook op redelijk korte
termijn moeten worden vervangen.
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De wijk
Wandelen in de wijk Mariahoeve
Mariahoeve is opgedeeld in verschillende buurten. “De Kampen” met 3.000 bewoners, “De
Burgen” en “De Horsten” met 6.000 bewoners en de buurt waar Volkstuindersvereniging
Mariahoeve aan grenst, “De Landen”, met 5.000 bewoners. Iedere buurt beschikt over een
‘groene kern’. In de meeste gevallen betreft dit grote grasvelden met bomen en struiken.
Voor bewoners en passanten geeft al dit groen een prettige aanblik. Deze groenvoorziening
wordt echter niet of nauwelijks gebruikt voor b.v. een wandeling. Bewoners die in hun direct
omgeving een wandelingetje willen maken bezoeken, afhankelijk van hun buurt, wijkpark De
Horst, de kinderboerderij, de volkstuinen aan het Finnenburg, of de speelweiden aan de
Vlaskamp.
Wandelen en verpozen in de buurt “De Landen”
In de Landenbuurt, met 5.000 bewoners, wonen in verhouding de meeste ouderen. De enige
plek om ‘in het groen’ een buurtwandeling te maken of op een bankje even te verpozen is het
wandelpad achter Isabellaland en/of het tuincomplex van vtv Mariahoeve. De bewoners
hebben ook de mogelijkheid om een kopje koffie of thee te nuttigen in een lege woning aan
Margarethaland die als buurtkamer in gebruik is genomen, of in de kantine van de voormalige
voetbalvereniging aan Isabellaland. Vooralsnog lijken deze voorzieningen in verband met
nieuwbouw op beide plaatsen van tijdelijke aard.
Citaat uit het Wijkwerkplan Mariahoeve:

(Dienst Stadsbeheer gemeente Den Haag Stadsdeel Haagse Hout)

“Op buurtniveau dient te worden gezorgd voor voldoende recreatieve goed gebruikte
voorzieningen. De voorzieningen dienen aan te sluiten op bevolkingssamenstelling en
wensen. Voor deze doelgroep zijn in de wijk weinig voorzieningen. Onderzocht dient te
worden in hoeverre er een vraag is naar extra voorzieningen wat voor voorzieningen
en waar deze gewenst zijn. Gedacht kan worden aan jeu des boules veldjes en
strategisch geplaatste bankjes langs looproutes”.
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Bezoekers tuincomplex “Mariahoeve”
Naast de eigen tuinleden en hun bezoek wordt het complex ook door derden bezocht.
Tussen de middag maken diverse medewerkers van de in de directe omgeving gelegen
kantoren gebruik van het complex voor een wandeling langs de tuinen en/of het nuttigen van
een boterham op één van de rustbankjes.
Ook buurtbewoners, met name in de leeftijd van 50+, wandelen geregeld over het
tuincomplex. De rustbankjes en de picknickset nabij de jeu de boulesbaan worden geregeld
gebruikt. Opvallend is dat men meestal bij toeval de mogelijkheden van een leuke wandeling
over het complex ontdekt. Een nieuwe ontwikkeling is dat vele wandelaars en fietsers het
tuincomplex over het wandel- en fietspad van de N14 / Sijtwendetunnel passeren.
Verbetering groengebieden
De gemeente Den Haag heeft een gebiedsvisie ontwikkeld om de wijk Mariahoeve
aantrekkelijker te maken als woon- en leefgebied. Uitvoering van deze visie staat voor 20092014 gepland. Het betreft ondermeer de verbetering van de groengebieden in een deel van
“De Landen”.
Buurttuinieren
Door het Haags Milieucentrum (HMC) worden initiatieven genomen om groenten te verbouwen
in een gezamenlijke achtertuin of een naburig plantsoen. Groepjes buurtgenoten bestaande
uit minimaal drie mensen kunnen ondersteuning krijgen van het HMC, zoals les over groenten
kweken, een tegemoetkoming in de kosten van gereedschap, planten en zaden en hulp bij
overleg met de gemeente of woningcorporatie.
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HOOFDSTUK 2
Toekomstvisie
Volkstuindersvereniging “Mariahoeve”

Bidbook vtv Mariahoeve – januari 2010 -

10

Ter inleiding
Randvoorwaarden project “Tuinparken in de wereldstad aan Zee”
Alvorens in de volgende hoofdstukken in te gaan op de mogelijkheden bij
Volkstuindersvereniging “Mariahoeve” in het kader van het project, onderstaand de
randvoorwaarden die de vereniging voor ogen heeft:

a. Het karakteristieke van het fenomeen ‘volkstuin’ dient behouden te blijven.
b. “Van volkstuinencomplex naar Tuinpark” mag niet ten koste gaan van de privacy van de
individuele tuinleden.
c. Ten behoeve van (externe) doelgroepen / medegebruikers stelt de vereniging het
algemene gedeelte van het complex, inclusief een lege tuin, beschikbaar.
d. Met de doelgroep ‘bewoners’ worden de bewoners van de wijk Mariahoeve bedoeld met in
het bijzonder de bewoners van ‘De Landen’.
e. Gezien de beperkte ruimte en het specifieke karakter van het tuinencomplex (rust en
groen) zijn de voorstellen in het bijzonder gericht op de “de wat oudere bewoners uit de
wijk”, de “opa/oma/kleinkind groep”, de “groen- en rustliefhebbers” en “geïnteresseerde
passanten”.
f. Het realiseren van de diverse voorstellen (al dan niet met hulp van externe partijen)
dienen ook op langere termijn (de komende 25 jaar) onderhouden kunnen worden en voor
de vereniging financieel verantwoord te zijn.
g. Zoals reeds in het vorige hoofdstuk is uiteen gezet beschikt de vereniging niet over
voldoende financiële reserves om investeringen te doen in het kader van het project. Op
de inzet van vrijwilligers van de vereniging en veel enthousiasme voor het project kan
echter worden gerekend!
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1. Versterking van de openbaarheid van het tuincomplex
Bekendheid met het complex
Ondanks het feit dat het tuincomplex ruim 50 jaar aanwezig is in de wijk, is de bekendheid
ervan bij de bewoners uit de wijk zeer minimaal. Sterker nog, het is gebleken dat zelfs
bewoners uit de directe omgeving er niet van op de hoogte zijn, laat staan dat men weet wat
er te beleven en te genieten valt.
Deze situatie is te wijten aan:
1.1.
het ontbreken van enige publiciteit en
1.2.
het verscholen / uit het zicht liggen van het complex.
1.1. Publiciteit
Toekomstvisie
Inmiddels zijn vanuit de werkgroep van de vereniging contacten gelegd met het Wijkberaad
Mariahoeve (Periodieke uitgave “Bulletin Wijkberaad Mariahoeve”) en het stadsdeel Haagse
Hout (Periodieke uitgave “Nieuwsbrief Royaal Mariahoeve”). Deze contacten dienen te worden
gezien als een eerste aanzet van de vereniging om het tuincomplex Mariahoeve de komende
jaren meer onder de aandacht van de wijkbewoners te brengen.
Ad. 1.1.
1.1.1.

Benodigde ondersteuning
Om via de media meer aandacht te vragen voor de vereniging is, behoudens de
medewerking van het Wijkberaad en het Stadsdeelkantoor, geen verdere
ondersteuning van andere partijen noodzakelijk om e.e.a. te kunnen realiseren.

Voorlopige raming
1.1.1.

Niet van toepassing

1.2. Zichtbaarheid tuincomplex
Toekomstvisie
1.2.1. De herkenbaarheid van het complex kan
verbeterd worden door het aanbrengen van enige
“banieren” (bestaande banieren van de gemeente
met het logo “Den Haag Natuurlijk Groen”) bij de
verscholen toegang van het complex.
1.2.2. Een gewijzigde kleurstelling van de toegangsbrug
(van bruin naar het standaard geel van de
vereniging) zal de herkenbaarheid ten goede
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komen.
1.2.1. De grasstrook naast het trottoir is niet aantrekkelijk. De vereniging zou deze
groenstrook deels kunnen ‘adopteren’ en onderhouden.
1.2.2. Het in de grasstrook plaatsen van een drietal grote plantenbakken.
1.2.3. Het in de grasstrook aanbrengen van een bord “Tuinpark Mariahoeve” zal de situatie
tenslotte fraai completeren.
1.2.4. De ruimte links van de toegangsweg zou mogelijk een goede locatie zijn om opnieuw in
te richten tot een fraaie parkeergelegenheid voor bezoekers.
1.2.5. De (doodlopende) weg leidt naar het nabijgelegen woonwagenkamp en gaat vervolgens
over in een wandel- en rijwielpad dat aansluit op
het wandel- en rijwielpad langs de N14 (De
noordelijke randweg). Het wandel- en rijwielpad
langs de N14 wordt intensief gebruikt. Niet
alleen door buurtbewoners, maar ook door
passanten die vanuit Leidschendam-Voorburg
richting Scheveningen wandelen, trimmen en
fietsen en visa versa. Op deze kruising zou een
ANWB-fietsroute bebording zeker op zijn
plaats zijn, waarbij één bord richting
Mariahoeve wijst met als extra een onderbord met de tekst “Tuinpark Mariahoeve”.
(Dit mede ter ondersteuning van het voorstel om een wandel- en fietsroute te maken
langs de diverse tuinparken in de wijk, zoals genoemd onder 3. Sport- en
spelvoorzienningen)
1.2.6. Vanaf het wandel- en fietspad langs de N14 heeft men op enkele plaatsen een fraaie
doorkijk naar het complex. Ter plaatse kan op het complex een bord “Tuinpark
Mariahoeve” worden geplaatst. Dit in combinatie met het ANWB-bord kan voor
belangstellenden een extra stimulans zijn om het complex te gaan bezoeken.
 Een 2e ingang vanaf het wandel- en fietspad naar het complex wordt ontraden aangezien
de route ook door opgeschoten jeugd wordt gebruikt. Langs de route zijn vernielingen en
het aanbrengen van graffiti schering en inslag.

Ad. 1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.

Benodigde ondersteuning

Het door de gemeente beschikbaar stellen en plaatsen van een 3-tal
banieren met de bekende tekst en logo “Den Haag Natuurlijk Groen”. *)
Toestemming van de gemeente om de kleurstelling van de brug te mogen wijzigen van
bruin naar geel.
Toestemming van de gemeente om een deel van de groenstrook te mogen adopteren en
vervolgens te onderhouden.
Door de gemeente beschikbaar stellen van drie grote plantenbakken, waarbij de
vereniging niet wordt aangeslagen voor precariorechten. *)
Door de gemeente beschikbaar stellen van een bord “Tuinpark Mariahoeve”. *)
Door de gemeente inrichten van een parkeergelegenheid links van de toegangsweg.
Plaatsen van ANWB-fietsroute borden door de ANWB / gemeente. *)
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1.2.8. Door de gemeente beschikbaar stellen van een bord “Tuinpark Mariahoeve” op het
complex aan de achterzijde. *)
*) Waarbij de vereniging niet wordt aangeslagen voor precariorechten.
Voorlopige raming
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.

Onbekend
(Gemeente)
Zie: onder 2.1.
N.v.t.
Onbekend
(Gemeente)
Onbekend
(Gemeente)
Onbekend
(Gemeente)
Onbekend
(ANWB - Gemeente)
Onbekend
(Gemeente)

1.3. Voorzieningen
Bij de ingang bevindt zich een welkom/informatiebord met ondermeer een plattegrond van
het complex. Verdeeld over het complex zijn voldoende rustbankjes en afvalbakken aanwezig.
Op het terras nabij het verenigingsgebouw zijn
tafeltjes en stoelen aanwezig. Op het terras van de jeu
de boules baan staat een houten tuinset. De
voorzieningen zijn voornamelijk bestemd voor
bezoekers en worden ook als zodanig regelmatig
gebruikt.
Er is een aanvang gemaakt om de voorzieningen zoveel
mogelijk uit te voeren in een standaard gele kleur,
hetgeen de uitstraling (de allure van een stadpark) ten
goede moet gaan komen.
Toekomstvisie
1.3.1.

De vereniging streeft ernaar de (gele) kleurstelling verder door te voeren. De (rode)
metalen afvalbakken en de beide bruine en groene toegnagsbruggen zullen geel
geverfd worden.
1.3.2. Om het (vele) schilderwerk op niveau te houden
dient jaarlijks flink geïnvesteerd te worden.
1.3.3. Veel wetenswaardigheden over het complex
verdienen toelichting en uitleg aan de
bezoekers. Te denken valt aan ondermeer de
historie (13e eeuw) van de landscheiding tussen
de beide waterschappen, de ecologische
verbindingszone waar de sloten van het complex
deel uitmaken of de oliewinning die hier in het
verleden plaatsvond. Uiteraard dienen t.z.t. ook
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Benodigde ondersteuning
1.3.1.

Toestemming van de gemeente om de kleurstelling van beide bruggen aan te mogen
passen.
1.3.2. Een bijdrage om al het schilderwerk de komende jaren voortvarend te kunnen
aanpakken, waarbij de vereniging het periodiek onderhoud van het schilderwerk aan de
bruggen zal uitvoeren.
1.3.3. Een bijdrage voor, de door de vereniging te realiseren, informatieborden.
Voorlopige raming
1.3.2 € 2.000,- t.b.v. aanschaf verf en benodigdheden.
1.3.3. € 1.500,- t.b.v. fabricage informatieborden
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2. Intensivering openbaar groen
Op het tuincomplex bevinden zich (openbare) wandelpaden. Haaks op het hoofdpad zijn een 4tal wandelpaden waarover bezoekers een wandeling kunnen maken langs de individuele tuinen.
Aan weerszijden van het hoofdpad bevindt zich een strook ‘openbaar groen’ . Het openbaar
groen bestaat uit bomen, struiken, heesters, terrassen, gazons (zonneweiden) en enkele, door
vrijwilligers onderhouden, verhoogde borders. Op de openbare groen strook bevinden zich
tevens de bestuurskamer, het verenigingsgebouw en de jeu de
boules baan.
Hoewel de totale oppervlakte die het openbaar groen in
beslag neemt beperkt is, ziet de vereniging toch
mogelijkheden om de kwaliteit, de aantrekkelijkheid en het
functionele medegebruik van het openbaar groen te
verbeteren.
Een inrichtingsplan, bij voorkeur met professionele
ondersteuning, zal opgesteld moeten worden om te bezien
welke van de vele ideeën die door de werkgroep zijn ingebracht verwezenlijkt kunnen worden.
De professionele ondersteuning bij het inrichtingsplan is mede van belang om op structurele
wijze een begin te maken met het implementeren van het ‘Nationaal Keurmerk Natuurlijk
Tuinieren’ en het creëren van educatieve elementen in het inrichtingsplan.
Het inrichtingsplan dient rekening te houden met
 De plannen die de vereniging heeft met de bestuurskamer en het verenigingsgebouw. De
bestuurskamer zal vanwege de slechte staat waarin het verkeert medio 2010 worden
gesloopt en afgevoerd. De dan vrijgekomen plaats is gereserveerd voor de bouw van een
nieuw verenigingsgebouw. Pas nadat de nieuwbouw van het verenigingsgebouw is
gerealiseerd wordt het oude verenigingsgebouw gesloopt en afgevoerd. Per saldo zal er
meer ruimte voor openbaar groen gaan overblijven.
 De ruimte die door de vereniging is gereserveerd voor doelgroepen zoals een tuin voor
ouderen en/of een tuin t.b.v. gehandicapten.
Toekomstvisie
2.1.

2.2.

2.3.

De verenging streeft er naar om de kwaliteit van het algemene gedeelte van het
tuincomplex verder te verbeteren om de gebruikswaarde als tuinpark te kunnen
intensiveren. Trefwoorden hierbij zijn ‘recreatie’, ‘natuurwaarde’ en ‘educatie’.
Om het voor bezoekers mogelijk te maken niet alleen voor een korte wandeling, maar
ook voor een langere tijd (hele ochtend of middag) op het tuincomplex te verblijven
zijn ondermeer vrij toegankelijke (invaliden) toiletten noodzakelijk. Deze
voorzieningen zijn tevens noodzakelijk voor doelgroepen die gebruik maken van de
ouderentuin en/of een tuin t.b.v. gehandicapten.
(Zie onder paragraaf 4 “Medegebruik verenigingsopstallen”)
Om de genoemde doelgroepen, ook op de tijden dat het verenigingsgebouw niet is
geopend, enige faciliteiten te kunnen bieden is het beschikken over een gedeeltelijk
overdekt terras (bescherming tegen zon of onverwachte regen) en een kleine pantry,
waar men zelf een kopje koffie of thee kan maken, van belang.
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2.4.

De algemene gedeelten op het tuincomplex lenen zich uitstekend voor een (bescheiden)
beelden tentoonstelling. De kunstwerken dienen wel diefstal- en vandalisme bestendig
te zijn.

Benodigde ondersteuning
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.

Professioneel advies en begeleiding om een inrichtingsplan te kunnen opstellen en uit
te voeren.
Zie onder: 4. Medegebruik verenigingsopstallen
Zie onder: 4. Medegebruik verenigingsopstallen
Onderzoek bij de gemeente of er geschikte kunstwerken op voorraad zijn. De
consequenties betreffende aansprakelijkheid m.b.t. diefstal en/of vandalisme hierbij
meenemen.

Voorlopige raming
2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

Het bedoelde inrichtingsplan is onlosbaar verbonden met paragraaf 5. (Natuurlijke
meerwaarde). De voorlopige raming is daarom onder die paragraaf opgenomen.
Aangezien deze faciliteiten uit praktisch oogpunt het beste kunnen worden
gerealiseerd in- of tegen het verenigingsgebouw (beschikbaarheid water, riool,
stroom, etc.) is de voorlopige raming opgenomen onder paragraaf 4. (Medegebruik
verenigingsopstallen)
Idem
Afhankelijk van de uitkomsten van het overleg met gemeente.
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3. Sport- en spel voorzieningen
Het tuincomplex is niet geschikt voor sport- en spelvoorzieningen zoals een voetbalveldje,
basketbalveldje of speeltuin. Het creëren van dergelijke faciliteiten op het complex zou voor
de wijk ook niet van toegevoegde waarde zijn. In de directe omgeving is een afgeschermd
voetbalterrein met kunstgras en een basketbalterrein aanwezig. Ook zijn verdeeld over de
wijk diverse speelplekken met schommels, klimrekken, glijbanen, wippen en speelhuisjes.
Eén en ander neemt niet weg dat de vereniging veel te bieden heeft.
De aantrekkelijkheid van de aanwezige jeu de boules baan en de ruimte daar omheen is
recentelijk aanzienlijk verbeterd door een houten bankje langs, en een houten picknick set op
het terras bij de baan. Het naastgelegen grasveld is onlangs voorzien van een geheel nieuwe
heg en hekwerk. Het grasveld is hierdoor van de sloot afgeschermd en is daardoor
kindvriendelijk. Kortom, een ideaal plekje voor sociale (buurt)contacten.
Toekomstvisie
3.1.
3.2.
3.3.

3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Algemeen bekend maken dat de jeu de boules baan ook voor buurtbewoners en
passanten vrij toegankelijk is.
Voor 2009 is het reeds gepland dat ter plaatse een bord komt te staan met de jeu de
boules spelregels en scorebord.
Op proef zullen jeu de boules ballen bij de baan aanwezig zijn die door buurtbewoners
en passanten gebruikt kunnen worden. Mochten deze toch diefstalgevoelig blijken dan
zullen de ballen in een afgesloten rek komen te staan met de mededeling dat aan
aanwezige tuinders gevraagd kan worden om het rek te openen.
Jaarlijks een jeu de boules wedstrijd organiseren waar ook buurtbewoners aan kunnen
deelnemen.
Onderzoeken of er belangstelling is om een jeu de boules club op te richten.
Op het grasveld bij de jeu de boules baan een ‘boomstammenauto’ plaatsen ten
behoeve van kinderen in de doelgroep 2 tot 5 jaar.
Het toeval wil dat er 4 tuinverenigingen in de wijk aanwezig zijn. Deze situatie leent
zich goed om een educatieve wandel- en fietsroute uit te zetten langs deze
tuincomplexen. Op de verbindingsroutes zijn diverse historische- en ecologische
bijzonderheden te melden.

Benodigde ondersteuning
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.

Geen ondersteuning nodig van externe partijen. Wordt meegenomen met punt 1.1.
(Publiciteit)
Geen ondersteuning nodig. Materialen zijn reeds beschikbaar.
Geen ondersteuning nodig.
Geen ondersteuning nodig. Wordt meegenomen met punt 1.1. (Publiciteit) en vastgelegd
in een jaar activiteiten planning.
Geen ondersteuning nodig. Wordt meegenomen met punt 1.1. (Publiciteit)
In het kader van het verbeteren van het openbaar groen in de wijk, met name het
groen tussen Catharinaland en Hendrinaland, zullen door de gemeente vele bomen
(wildgroei) worden gekapt. Aan de uitvoerder hiervan zal gevraagd worden een
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3.7.

Gezamenlijke actie van de betreffende verenigingen, waarbij vtv Mariahoeve aanbiedt
de “trekkers rol” op zich te nemen. De wandel- en fietsroute, inclusief de nodige
bijzondere informatie, dient op een kleurrijke folder te worden afgedrukt. Naast de
nodige publiciteit hierover zullen de folders niet alleen bij de verenigingen
verkrijgbaar zijn, maar ook in het Wijk- en dienstencentrum, het stadsdeelkantoor,
buurtcentra en bij de winkeliers in de wijk.

Voorlopige raming
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Niet van toepassing
Materialen zijn reeds beschikbaar
Niet van toepassing
Meenemen in een totaal budget t.b.v. activiteiten voor de buurtbewoners
Niet van toepassing
Indien een boomstam ter beschikking wordt gesteld zijn er verder geen financiële
consequenties.
Een éénmalige bijdrage van € 500,- (eventueel te verdelen onder de betreffende
verenigingen) om een eerste oplage te kunnen verwezenlijken. Bij gebleken succes kan
voor volgende oplagen zo mogelijk een beroep worden gedaan op sponsoren.
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4.

Medegebruik van het verenigingsgebouw

Het verenigingsgebouw wordt momenteel voornamelijk gebruikt door de eigen leden. Op de
zaterdagen en zondagen is de kantine van het verenigingsgebouw zoveel mogelijk opengesteld
voor een sociaal contact onder het genot van een kopje koffie, thee, een frisdrankje of een
broodje. Iedere maand vindt er een bestuursvergadering plaats en op jaarbasis één of meer
ledenvergaderingen. Eén maal per jaar ontvangt de vereniging een groep bewoners uit het
nabijgelegen verzorgingshuis. Diverse keren worden er kaartavonden en bingomiddagen
georganiseerd die ook door enkele buurtbewoners worden bezocht. Inmiddels weten enige
buurtbewoners in de weekeinden de weg naar de kantine te vinden.
Het verenigingsgebouw, dat ligt op het grondgebied van de gemeente LeidschendamVoorburg, biedt plaats aan ca. 50 personen. Het gebouw is voorzien van een nooduitgang met
panieksluiting, noodstroom verlichting, verlichte UIT- en vlucht transparanten,
handblusmiddelen welke jaarlijks worden gekeurd, een vluchtplan, alarmkaarten en EHBOmiddelen. De vereniging heeft een risico-inventarisatie en -evaluatie uitgevoerd en beschikt
over op papier gestelde werk- en veiligheidsinstructies en een noodplan.
Recentelijk is er op loopafstand van het tuincomplex een buurtkamer en een buurthuis
geopend. De buurtkamer is een door een woningbouwvereniging beschikbaar gestelde
benedenwoning met tuin. Het buurthuis is de door de gemeente beschikbaar gestelde
voetbalkantine van de voetbalvereniging “Duinoord De Jagers”. Deze voetbalvereniging is uit
de wijk vertrokken. Op de plaats van de buurtkamer en het buurthuis is de bouw van woningen
gepland. Het betreft naar verwachting dus een tijdelijk situatie.
Zoals in eerdere hoofdstukken staat beschreven is de vereniging genoodzaakt om het
verenigingsgebouw binnen afzienbare tijd te vervangen. (Zie:
Energiebesparende maatregelen
bijlage B. bouwkundig rapport).
Ter
voorbereiding
op
de
nieuwbouwactiviteiten zal gestart
worden met een traject om alle
mogelijkheden van het optimaal
isoleren
van
vloeren,
wanden,
beglazing en dak te onderzoeken.
Ook het reduceren van het
stroomverbruik (van het verenigingsgebouw en de straatverlichting
op het complex) zal de nodige
aandacht krijgen. Gedacht wordt
aan ondermeer LED-verlichting in
combinatie met zonne-energie. Een
informatiepaneel zou kunnen worden
geplaatst waarop bezoekers kunnen
aflezen wat de stroomopbrengst en
het stroomverbruik is.
Op deze wijze hoopt de vereniging
een bescheiden bijdrage te kunnen
leveren aan het reduceren van de
CO-2 uitstoot.

De vereniging staat volledig open voor het idee om het
verenigingsgebouw meer open te stellen voor andere
partijen. De mogelijkheden zijn divers en verwoord onder 2.
(Intensivering openbaar groen), onder 5. (Natuurlijke
meerwaarde) en onder 6. (Specifieke externe doelgroepen).
Trefwoorden hierbij zijn “sociale buurtcontacten”, “rust en
groen” en “educatie”.
Ook kan gedacht worden aan het beschikbaar stellen van het
verenigingsgebouw aan omliggende kantoren. Diverse
vergaderingen, trainingen en cursussen kunnen bij de
betreffende bedrijven / instellingen intern gehouden
worden. Er wordt echter geregeld gekozen om “extern te
gaan”, om even uit de dagelijkse sleur en omgeving weg te
zijn.
Een voorziening op loopafstand waar rust en groen geboden
wordt is aantrekkelijk. Bij goed weer is het gebruik van de
Bidbook vtv Mariahoeve – januari 2010 -

20

jeu de boules baan bij uitstek geschikt om te werken aan bijvoorbeeld teambuilding. De
verschillende (gedeeltelijk overdekte) terrasjes en zitbankjes lenen zich goed om in plenaire
groepjes opdrachten uit te werken. De bedrijven / instellingen zouden tijdens een dergelijke
activiteit hun eigen cateraar kunnen inzetten.
Een (nieuw) verenigingsgebouw met een wat meer semi-publieke functie vraagt wel om een
ander, wellicht duurder, concept (duurzaamheid en meer allure) dan een verenigingsgebouw
dat voornamelijk is bedoeld voor kleinschalig gebruik door de eigen tuinleden.
Toekomstvisie
In overleg met de AVVN en de Haagse Bond is besloten de toekomstvisie betreffende het
verenigingsgebouw als een apart project, los van het project “Tuinparken in de wereldstad aan
zee”, te behandelen.
Voor de volledigheid onderstaand een samenvatting om zeker te stellen dat de samenhang
“Medegebruik van het verenigingsgebouw” met de overige onderwerpen uit het bidbook niet
uit het oog worden verloren:
4.1.
4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

Een nieuw verenigingsgebouw met een buurtfunctie welke de behoefte kan opvangen
die ontstaat wanneer de buurtkamer en het buurthuis worden gesloten.
Voor zover de uitkomsten van het onder punt 4.5. (benodigde ondersteuning) dat
toelaat kan het verenigingsgebouw tevens beschikbaar worden gesteld als vergader-,
training- of cursusruimte. Uiteraard dient het verenigingsgebouw voor dit doel wel
enige allure te hebben.
Onafhankelijk van het uiteindelijke concept van een (nieuw)verenigingsgebouw kunnen
de onder punt 2.2. genoemde openbare toiletten en onder punt 2.3. genoemde semiopenbaar keukentje, tijdens de nieuwbouwactiviteiten worden geïmplementeerd.
Om de doelgroepen, ook op de tijden dat het verenigingsgebouw niet is geopend, enige
faciliteiten te kunnen bieden is het beschikken over een gedeeltelijk overdekt terras
(bescherming tegen zon of onverwachte regen) van belang. (zie ook onder punt 2.3. en
punt 6.1.)
Met het semi-openbaar maken van het verenigingsgebouw en de aard van de
activiteiten die georganiseerd zouden kunnen worden, zal de vereniging – nog meer moeten voldoen aan alle wet- en regelgeving.
Reduceren energieverbruik.

Benodigde ondersteuning
4.1.

Overleg met de gemeente voor wat betreft:
4.1.1. De toekomst van de buurtkamer en het buurthuis.
4.1.2. De mate waarin de vereniging met een verenigingsgebouw kan bijdragen aan de
criteria zoals verwoord in het Wijkwerkplan Mariahoeve (Dienst Stadsbeheer
gemeente Den Haag Stadsdeel Haagse Hout): “Op buurtniveau dient te worden
gezorgd voor voldoende recreatieve goed gebruikte voorzieningen. De
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4.2.
4.3.

4.4.
4.5.

4.6.

4.1.3. Mogelijkheden voor financiële steun om een verenigingsgebouw te bouwen met
meer semi-publieke functies.
Niet van toepassing
Financiële steun om openbare toiletten en een semi-openbaar keukentjes te kunnen
realiseren. Het sanitair van de toilettengroep - bestaande uit een urinoir, een
herentoilet, een damestoilet, een invalidentoilet (tevens baby verschoonplaats) –
dienen vanwege de aard van het gebruik van een meer dan gemiddelde kwaliteit te zijn.
Om de ruimten eenvoudig en goed te kunnen reinigen (door vrijwilligers van de
vereniging) dienen de vloeren en wanden betegeld te zijn met in de vloer voldoende
afvoerputjes. Tevens dienen er wasbakken, zeepdispensers en handdrogers aanwezig
te zijn. De ruimte moet zijn voorzien van vorstbeveiliging om bevriezing van leidingen
te voorkomen en voldoende spatdichte verlichting. De (centrale) toegangsdeur moet
van een elektrisch slot worden voorzien, waardoor de ruimte alleen tussen 09.00 en
18.00 uur te gebruiken is om misgebruik door onbevoegden te voorkomen. De ruimte
welke bestemd is als semi-openbaar keukentje kan eenvoudig worden ingericht met een
standaard keukenblok met watertoevoer en elektra. De sleutel van deze ruimte kan
beschikbaar worden gesteld aan personen die gebruik maken van bv. de ouderentuin.
De werkzaamheden dienen te worden uitbesteed. Binnen de vereniging zijn geen
genoeg vrijwilligers met de benodigde expertise beschikbaar om deze klus te klaren.
Toestemming en financiële steun om het terras gedeeltelijk te kunnen en mogen
overdekken.
Hulp bij het bepalen welke wet- en regelgeving van toepassing is indien het
verenigingsgebouw een meer semi-publieke functie zal gaan vervullen. Te denken valt
aan ondermeer:
4.5.1. Kantineregeling.
4.5.2. Uitbesteding.
4.5.3. Gebruiksvergunning.
4.5.4. Drank- en horecawet / Horecavergunning / Besluit Kennis Sociale Hygiëne.
Advies op het gebied van isolatiemaatregelen en reduceren van het stroomverbruik.

Voorlopige raming
Nader uit te werken in het projectplan
“Toekomstvisie Verenigingsgebouw Volkstuindersvereniging Mariahoeve”.
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5.

Natuurlijke meerwaarde

Nationaal keurmerk Natuurlijk Tuinieren
Zoals onder 2. (Intensivering openbaar groen) kenbaar is gemaakt hoopt de vereniging te
kunnen rekenen op professionele ondersteuning bij het opstellen en uitvoeren van een
inrichtingsplan waarbij het aspect “natuurlijke meerwaarde” nadrukkelijk aan de orde moet
komen. De vereniging denkt met het opstellen en uitvoeren van dit inrichtingsplan een goede
start te kunnen maken met het traject dat leidt naar het verkrijgen van het “Nationaal
Keurmerk Natuurlijk Tuinieren”.
De vereniging zal in dit kader de AVVN uitnodigen om bij de vereniging een presentatie te
komen geven om de verenigingsleden te enthousiasmeren. Immers, het welslagen van een
dergelijk project staat of valt bij de medewerking van de leden.
Toekomstvisie
5.1.
5.2.

Een start maken met het traject ter verkrijging van het Nationaal Keurmerk
Natuurlijk Tuinieren
Het, daar waar nodig, herinrichtingen van het openbaar groen om te komen tot een
waardevol ecologisch tuinpark, rekening houdend met de ruimten die zijn gereserveerd
voor gebruik door specifieke externe doelgroepen.

Benodigde ondersteuning
5.1.
5.2.

AVVN presentatie over het verkrijgen van het Nationaal Keurmerk Natuurlijk
Tuinieren.
Professionele ondersteuning bij het opstellen en het vervolgens begeleiden en
uitvoeren van een inrichtingsplan. (Incl. ruimte t.b.v. specifieke externe doelgroepen)

Voorlopige raming
5.1.
5.2.

Niet van toepassing
€ 6.500,- voor professionele ondersteuning bij het opstellen en het vervolgens
begeleiden en uitvoeren van een inrichtingsplan en € 6.500,- voor aanschaf benodigde
materialen.
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6.

Specifieke externe doelgroepen

Zoals in eerdere hoofdstukken reeds aan de orde is gekomen heeft de vereniging ruimten
gereserveerd ten behoeve van specifieke externe doelgroepen zoals ouderen en/of
gehandicapten. Ook bij de toekomstvisie over het medegebruik van de verenigingsopstallen,
met een openbaar toilet en een gedeeltelijk overdekt terras, is hier reeds op ingespeeld. Bij
het opstellen van het inrichtingsplan moet hier eveneens rekening mee gehouden worden.
Inmiddels is de vereniging gestart met het leggen van contacten met diverse zorg- en
welzijnsorganisaties om bekendheid te geven aan de mogelijkheden die de vereniging heeft op
het gebied van natuur, ontspanning en educatie, nu en in de toekomst.
Toekomstvisie
6.1.
6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.
6.2.

6.2.1.

6.3.
6.3.1.

6.3.2.

De oudere (flat)bewoners in de wijk stimuleren om te gaan tuinieren.
Het onderhouden van een ‘gewone’ tuin op het complex is voor deze doelgroep veelal
fysiek te zwaar. De vereniging zal tuin no. 79 voor deze doelgroep vrijhouden en t.z.t.
opsplitsen in meerdere delen. De hierdoor ontstane stukken zijn dan qua afmetingen
door de doelgroep goed te onderhouden. Zo nodig kunnen delen verhoogd worden
aangelegd om diep bukken te voorkomen.
Bij gebleken succes kan in de toekomst op deze wijze nog een ruimte op het complex
worden ingericht. Uiteraard is dit concept ook toepasbaar op de doelgroep
“gehandicapten’.
Het is gewenst om buiten het complex een bankje te plaatsen waar de ouderen kunnen
wachten op de komst van de Taxibus of Wijkbus.
Zeker als het inrichtingsplan, met de nadruk op het onder punt 5.2. genoemde
‘waardevol ecologisch tuinpark’, is gerealiseerd, kunnen voor scholieren van de in de
wijk aanwezige basisscholen, in het kader van biologie lessen, periodiek een educatieve
‘speurtocht’ worden georganiseerd.
De scholieren ontvangen aan het einde een informatiepakket en een diploma. Het
informatiepakket en diploma zal door de ouders worden gelezen en hen wellicht ook
prikkelen om het tuincomplex te gaan bezoeken.
De vereniging zal de jaarlijks ontvangt van een groep bewoners van het verzorgingshuis
Florence aan de Hofzichtlaan continueren.
De vrijwilligers van de vereniging zorgen voor de ontvangst met koffie en gebak,
rondleidingen over het complex, een lunch en ter afsluiting een bingo of een rad van
avontuur. Diverse leden stellen voor deze groep bezoekers bloemen uit eigen tuin
beschikbaar.
Onderzocht wordt of de mogelijkheid bestaat dat leerlingen van de in de wijk gelegen
VMBO met hun afdeling “horeca” op een dergelijke dag als stageopdracht hierbij
kunnen assisteren. Omdat bewoners ook door een groep scholieren wordt verwend
maakt een dergelijke dag extra aantrekkelijk.
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Benodigde ondersteuning
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.2.
6.2.1.
6.3.
6.3.1.
6.3.2.

Zie: onder 1.1.1. Publiciteit
Met een ouderentuin kan pas gestart worden als een openbaar toilet en gedeeltelijk
overdekt terras zijn verwezenlijkt.
Idem
Door de gemeente te plaatsen bankje buiten het complex t.b.v. wachtende ouderen
Adviserende ondersteuning voor het uitvoeren van de educatieve speurtocht.
Beschikbaar stellen van brochures t.b.v. het informatiepakket.
Geen externe ondersteuning nodig
Onderzoek of subsidie mogelijk is voor dergelijke jaarlijkse terugkomende activiteiten
Idem

Voorlopige raming
6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.2.
6.2.1.
6.3.
6.3.1.
6.3.2.

Niet van toepassing
€ 3.500,- t.b.v. het inrichten van de ouderen tuin. (Afscheidingen, rolstoel- en rollator
geschikte tegelpaden, aanbrengen van verhogingen, etc.)
Bij gebleken succes later te bepalen
Niet bekend (gemeente)
Niet van toepassing
€ 200,- t.b.v. samenstellen les- en informatiemateriaal
Niet van toepassing
Zie onder ‘Benodigde ondersteuning’
Niet van toepassing
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Bijlage A.
Layout tuincomplex
Tuin 79
(Ouderentuin)
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Bijlage B.
Bouwkundig rapport
Betreft:
Datum:
Uitgevoerd door:

Verenigingsgebouw “Volkstuinvereniging Mariahoeve”
10 augustus 2009
J. Stam

Overzicht van de buitenwerkse lengte en breedte maten, oppervlaktemaat en bouwkundige staat van onderhoud aan het gebouw.








Origineel bestaat het gebouw uit een houten constructie betimmerd met verticale sponningdelen.
Van het gehele gebouw zijn de buitenwanden omtimmerd met vurenhouten rabatdelen, met aan de onderzijde een hardhouten deel op maaiveld hoogte.
Het dak is ter plaatse van de provisieruimte, grotendeels in originele staat, vurenhouten vloerdelen als dakbeschot.
Enkele reparaties zijn er aan verricht met 18 mm underlayment multiplex plaat.
Het overige gedeelte van het dakbeschot bestaat vermoedelijk uit gedeeltelijk originele delen en evenzo underlaymentplaten. Dit is echter niet waar te nemen
door de dakbedekking en het onderliggende plafond.
Het dak is bekleed met bitumen daksingels.
De buitenwerkse afmetingen zijn 13.90m1 x 7.70m1. Totaal bedraagt dit 107.03m2.

Het gebouw is al aardig op leeftijd en toont op het eerste gezicht een redelijke indruk. Helaas viel dit tijdens de inspectie behoorlijk tegen:

Omschrijving
Dakbedekking
Dakbeschot
Vloerbalken
Constructie wanden
Buiten betimmering
Toegangsdeuren (3x)
HWA goten en pijpen
Deur- en raam kozijnen
Ventilatie tbv het gebouw
Ventilatie tbv zuurstof toevoer
Veiligheid (huishoudelijke aard)

Goed

Matig

Slecht
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

Toelichting
Ondeskundig aangebracht en ligt op de meeste plaatsen in kuilen en half los.
Door lekkages en verstikking verrot (zie op diverse plaatsen plekken a h plafond en wanden)
Verzakt. Op diverse plaatsen verrot (door optrekkend vocht en verstikking)
Aan de onderzijde bruinrot geconstateerd
Het hardhouten deel tpv het maaiveld is niet ventilerend aangebracht.De omtimmering is goed.
Zijn in een niet al te beste staat van onderhoud
Liggen niet op afschot. Zijn op enkele stukken na verteerd, pijpen zijn kapot of ontbreken
Enkele stijlen zijn aan de onderzijde aangetast door houtrot
Zowel onder het gebouw, tussen het plafond en in de wanden is totaal geen ventilatie
Er zijn 3 mechanische ventilatoren die te weinig capaciteit leveren
Brandblussers zijn gekeurd. Alarmkaart, veiligheidsplattegrond en EHBO-middelen aanwezig

Conclusie:




Het gehele gebouw verkeert in een slechte staat.
Klein onderhoud indien noodzakelijk.
Groot onderhoud is zonde van de inzet en de financiën.
Bidbook vtv Mariahoeve – januari 2010 -

28

Bijlage C.
Groslist

Faciliteiten

Versterking
openbaarheid

Toegang

1.1.
1.2.
1.3.

(beleid) tuinen op orde
(in progress)
(beleid) algemeen groen in orde
(beleid) verenigingsopstallen in orde

1.4.
1.5.
1.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
3.1.
3.2.a
3.2.b
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.a
3.6.b
3.7.

beschoeiingen in orde
diversiteit in tuinhuisjes
variëteit in algemeen groen
zitbankjes op strategische plaatsen
zonneweide
zandstrand
picknickplaats
graspaden/houtsnipperpaden
theehuisje cq. gedeeltelijk overdekt terras
barbecue met plukkruidentuin
open poort overdag
aantrekkelijke toegang (binnen het complex)
aantrekkelijke toegang (buiten het complex)
poort op afstand afsluitbaar
meer toegangen
bruggen bij toegangen
welkomstbord (binnen het complex)
welkomstbord (buiten het complex)
informatiebord
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Optioneel

Afhankelijk van
soort nieuwbouw

Niet van
toepassing

Niet realiseerbaar

Niet gewenst

Visitekaartje

Niet in voorzien,
gewenst

Openluchtrecreatie

Middel

Niet in voorzien,
zeer gewenst

Subthema

Is reeds gepland

Thema

Is reeds in
voorzien

Groslist Volkstuindersvereniging “Mariahoeve”

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Versterking
Openbaarheid
(vervolg)
Media

Publiek

Verenigingsopstallen

3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
4.1.

welkomstboekjes en plattegrond
informatiebordjes bij projecten
informatiebordjes bij bijz. planten
uitgezette routes
publiciteitscommissie

X
X
X
X
X

4.2.
4.3.
4.4.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
6.6.
6.7.
6.8.a
6.8.b
6.9.
6.10.
6.11.
6.12.

contact met radio en televisie
contact met schrijvende pers
organisatie persacties
workshops
rondleidingen/excursies
tentoonstellingen
opendag/tuinmarkt/evenementen
plantjes ruilbeurs
reclame folderen/aanschrijven/adverteren
aantrekkelijk uitgevoerd binnen en buiten
voldoende ruimte
voldoende inventaris
keukengelegenheid en apparatuur
horecavergunning
toog
riolering
Toiletgelegenheid
Openbare toiletten
invalide toilet
voldoende parkeergelegenheid
aantrekkelijke afwerking parkeerplaats
parkeergelegenheid voor gehandicapten

X
X
X
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Optioneel

Afhankelijk van
soort nieuwbouw

Niet van
toepassing

Niet realiseerbaar

Niet gewenst

Niet in voorzien,
gewenst

Niet in voorzien,
zeer gewenst

Middel

Is reeds gepland

Subthema

Is reeds in
voorzien

Thema

X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
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Doelgroepen MGehandicapten

Ouderen

Allochtonen
Kinderen

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.7.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
9.1.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
10.8.
10.9.
10.10.
10.11.
10.12.
10.13.
10.14.

paden voor rollators (moeilijk ter been)
paden voor rolstoelen
meubilair zo nodig aanpassen voor rolstoelen
Rolstoel toegankelijke tuin
blindentuin
blindenroute (geluiden/braille)
verstandelijk gehandicapten
begeleiding
ouderentuin
begeleiding
ontvangst verpleeghuis
gedeeltelijk overdekt terras voor senioren
begeleiding bij tuinieren (cursus?)
ruimte voor schooltuinen
ruimte voor jeugdtuinen
intensieve coaching door volkstuinders
praktijkonderwijs door volkstuinders
onder begeleiding buitenspelletjes
onder begeleiding natuurontdekken
avonturenbosje
kinderthemadagen (woensdagmiddag)
wilgentenen speeltuig
kinderboerderij
knuffelweide
paard en wagen
buitenschoolse opvang
begeleiding maatschappelijke stages door leden
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Optioneel

Afhankelijk van
soort nieuwbouw

Niet van
toepassing

Niet realiseerbaar

Niet gewenst

Niet in voorzien,
gewenst

Niet in voorzien,
zeer gewenst

Middel

Is reeds gepland

Subthema

Is reeds in
voorzien

Thema

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Sport en
spel

Hobby

11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
11.7.
11.8.
11.9.
11.10
11.11.
11.12.
11.13.
11.14.
11.15.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.
12.7.
12.8.
12.9.
12.10.
12.11.
12.12.

speeltuin/speelplaats (kleinschalig)
aanlegsteiger watersport
vissteiger
wandelroute opname of uitzetten
jeu de boules
reuzenschaakspel/dambord
tafeltennistafel (
volleybal
basketbal
trimparcours
curling (kunstbaan)
midgetgolf (binnen of buiten)
halfpipe (scateboard)
trapveldje (voetbaldoelen)
buitensport (omheind/afgeperkt)
kippen/dieren houden
actie adopteer een dier
imker/educatieve bijenstal
Voedselbank (incl. voldoen aan wettelijke
voorschriften)
plantjes kweken voor de buurt
cursus volksuniversiteit
kerststukjes/bloemstukjes maken
knutselwerkplaats
Instuif voor ouderen met bordspelletjes
biljartvereniging
computerstudiezaal
muziek maken
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Optioneel

Afhankelijk van
soort nieuwbouw

Niet van
toepassing

Niet realiseerbaar

Niet gewenst

Niet in voorzien,
gewenst

Niet in voorzien,
zeer gewenst

Middel

Is reeds gepland

Subthema

Is reeds in
voorzien

Thema

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Kunst

Natuur

13.1.
13.2
13.3.
13.4.
13.5.
13.6.
13.7.
13.8.
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.
14.5.
14.6.
14.7.
14.8.
14.9.

permanente beeldenroute
wisseltentoonstelling beeldende kunst
zelf kunstenaars op de tuin?
diverse toegepaste kunstobjecten
startpunt/gastheer kunstroute
buitentheater
buitenactiviteiten (toneel/volksdansen)
muziekoptreden/oefeningen
enthousiasmering deelname keurmerk
thematuinen meenemen in inrichtingsplan
vogelbosje meenemen in inrichtingsplan
bomenroute meenemen in inrichtingsplan
tuinenroute meenemen in inrichtingsplan
milieu educatiepunt
natuurlijke oevers meenemen in inrichtingsplan
paddenpoel meenemen in inrichtingsplan
uilennest meenemen in inrichtingsplan
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Optioneel

Afhankelijk van
soort nieuwbouw

Niet van
toepassing

Niet realiseerbaar

Niet gewenst

Niet in voorzien,
gewenst

Niet in voorzien,
zeer gewenst

Middel

Is reeds gepland

Subthema

Is reeds in
voorzien

Thema

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
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Bijlage D.
Voorlopige planning 2009 - 2014
Onderstaande planning betreft een ‘ideaalbeeld’ en is geheel afhankelijk van de mate van
ondersteuning die de vereniging hoopt te ontvangen. Ook is de vereniging afhankelijk van de planning
die de externe partijen op hun beurt weer nodig hebben om de gewenste ondersteuning te kunnen
bieden.
2009

1. Presentatie bij de vereniging door de AVVN (Herman Vroklage) in het kader van project
“Tuinparken in de wereldstad aan zee”.
2. Bijeenkomsten met leden van de vereniging die zich hebben opgegeven voor de werkgroep
“Tuinparken in de wereldstad aan zee”.
3. Samenstelling bidbook in het kader van het project “Tuinparken in de wereldstad aan zee”.
4. Kennismaking en oriënterende gesprekken houden met diverse stakeholders in het kader
van publiciteit en het polsen van belangstelling.
5. Jeu de boules baan voorzien van een informatiebord en bekend maken dat de baan door
iedereen vrij te gebruiken is.
6. Presentatie bij de vereniging door de AVVN voor enthousiasmering leden voor het
verkrijgen van het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren.

2010

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Activiteiten jaarplan 2010 opstellen voor buurtactiviteiten.
Intensivering contacten met de media.
Inventarisatie van de te ontvangen ondersteuning zoals is weergegeven in het bidbook.
Zo nodig bijstellen van de (prioriteiten) van het ideaalbeeld.
Afbreken en afvoeren bestuurskamer en de vrijgekomen ruimte reserveren voor het
nieuwe inrichtingsplan.
Opstellen inrichtingsplan van de algemene / openbare ruimte met de nadruk op ecologische
waarde en rekening houden met de vele ideeën die door de leden van de werkgroep tijdens
de bijeenkomsten zijn ingebracht.
Aanvang maken met uitvoering van 6.
Aanvang maken met aanbrengen van informatieborden en foldermateriaal t.b.v. bezoekers.
Nadat bekend is wat de in hoofdstuk 4. (Medegebruik van het verenigingsgebouw)
beschreven eisen / voorschriften zijn, de diverse mogelijkheden voor (soorten) nieuwbouw
verenigingsgebouw onderzoeken en kosten nauwkeurig berekenen.

2011

1.
2.
3.
4.

2012

1. Activiteiten jaarplan 2013 opstellen voor buurtactiviteiten.
2. Continuering uitvoering inrichtingsplan.
3. Continueren verkrijgen van het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren, in combinatie
met het inrichtingsplan.

Activiteiten jaarplan 2012 opstellen voor buurtactiviteiten.
Aanvang uitvoering upgrading toegang.
Aanvang uitvoering nieuw inrichtingsplan.
Indien medewerking leden is verzekerd een start maken het verkrijgen van het Nationaal
Keurmerk Natuurlijk Tuinieren, in combinatie met het inrichtingsplan.

Bidbook vtv Mariahoeve – januari 2010 -

- 34 -

2013

1. Activiteiten jaarplan 2014 opstellen voor buurtactiviteiten.
2. Start nieuwbouw verenigingsgebouw i.c.m. openbaar toilet en semi-openbaar
keukentje.
3. Plaatsing energiebesparende openbare verlichting met informatiepaneel.
4. Continuering uitvoering inrichtingsplan.
5. Continueren verkrijgen van het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren, in
combinatie met het inrichtingsplan.

2014

1. Na gereed komen nieuwbouw, het slopen en afvoeren oude
verenigingsgebouw.
2. De vrijgekomen ruimte inrichten volgens inrichtingsplan.
3. Slopen en afvoeren huidige opstal nabij ingang (winkel, materialenopslag).
4. Bouw kleinere opstal t.b.v. materialenopslag en onderhoudswerkplaatsje).
5. Verkrijging van het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren.

-0-
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Inleiding
Zonnegaarde is een tuinpark gelegen in het Erasmusveld in Den Haag Zuidwest. Het bestaat
reeds ruim 50 jaar op de huidige locatie en telt op het moment 104 tuinen. Vanaf september
2005 heeft Zonnegaarde een vernieuwingsproces ingezet en zijn we aan de slag gegaan om
het tuinpark te updaten. Dat heeft geresulteerd in een duidelijke verbetering van het aanzien
van het tuinpark en de tuinen, hetgeen ook zijn weerslag vindt in het feit dat er van leegstand
geen sprake meer is.
Zonnegaarde kent een heterogene samenstelling van het ledenbestand, variërend van jong tot
oud en uit alle geledingen van de maatschappij. Ook tuinieren er leden van uiteenlopende
etnische afkomst bij ons. De diverse verenigingsactiviteiten zijn niet uitsluitend voor de leden
gereserveerd, maar nadrukkelijk betrekken wij ook mensen van buitenaf bij onze activiteiten.
Zonnegaarde ligt midden in het gebied dat in het “Masterplan Erasmusveld – Leywegzone”
(vastgesteld in november 2008 door de gemeenteraad) de ambitie heeft om zich te
ontwikkelen tot de duurzaamste wijk van Nederland. Om van deze wijk een waardevol en
onlosmakelijk onderdeel te kunnen vormen, hebben wij in samenspraak en –werking met de
gemeentelijke diensten DSO en DSB, de Haagse Bond van Amateurtuinders en de landelijke
organisatie AVVN diverse plannen ontwikkeld om de openbaarheid te vergroten, de
natuurwaarde te versterken en de sociaal-recreatieve betekenis van ons tuinpark extra
impulsen te geven. Zonnegaarde dient dan hierbij als pilot voor de overige Haagse tuinparken.
Met een aantal plannen zijn wij inmiddels zover dat we die als projecten opgestart hebben.
In dit bidbook geven wij weer met welke middelen en activiteiten wij reeds een belangrijke
functie voor de samenleving vervullen en geven wij aan wat onze verdere planvorming en
mogelijkheden zijn ten aanzien van verbreding en verdieping van de gebruiksfuncties.
Het moge duidelijk zijn dat de omvorming van een traditioneel volkstuincomplex naar een
tuinpark nieuwe stijl een behoorlijke investering in geld, tijd en moeite vergt. Maar we zijn
enthousiast en vastbesloten om met onze vrijwilligers alles te doen wat in onze macht ligt om
de herschepping in een prachtig multifunctioneel en in de wijk ingebed tuinpark te realiseren.
Vanzelfsprekend vertrouwen wij er op dat, mede gelet op onze voorbeeldrol, de gemeente de
nodige financiële, juridische en praktische steun zal geven om de omvorming tot een succes te
maken.
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Natuur en milieu
Zonnegaarde wil via het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren zijn tuinpark een krachtige
natuurlijke meerwaarde geven door aangepast beheer, onderhoud en inrichting. Het tuinpark
moet een plaats worden waar het goed toeven is voor de gebruikers én voor natuurlijke flora
en fauna.
Doelstelling:
 Het verbeteren van de natuurkwaliteit en ecologische waarden van het tuinpark door:
- Vergroten van de biodiversiteit
- Diervriendelijke beplanting en voorzieningen
- Aansluiting op de ecologische verbindingszone
- Instellen van educatieve functies

Huidig

Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren

Enkele te realiseren voorbeelden:
 Insectenhotels
 Eendentrapjes
 Vleermuiskasten
 Vogelnestkastjes
 Bosuilenkast
 Vlinderkasten
 Naambordjes bomen en planten
Het ligt in de bedoeling bovenstaande projecten, ook met mensen van buiten de vereniging,
uit te voeren.

Impressie moerasgebeid

Impressie Insectenhotel
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Openbaarheid
Zonnegaarde is heden ten dage al een openbaar tuinpark, dat geregeld door mensen van
buitenaf bezocht wordt om een wandeling te maken of om te picknicken op het grasveld.
Toegankelijkheid en bekendheid
Zoals bij veel oudere tuinparken in Den Haag ligt de ingang vanaf de openbare weg
verscholen en is het voor voorbijgangers niet altijd even duidelijk dat hierachter een openbaar
wandelpark ligt. In de toekomst zal er een verbetering optreden als in 2015 de buurman aan
de voorzijde vertrekt en wij duidelijker zichtbaar worden. Dat laat onverlet dat wij op dit
ogenblik op alle fronten bekendheid geven aan ons bestaan en onze locatie. Aangezien
reclame maken veel geld kost, is onze insteek vooral het verkrijgen van “free publicity” in de
lokale media. Daarnaast zijn wij warm voorstander van het uniforme gasteninformatiebord bij
de ingang, zoals voorgesteld door de Haagse Bond.
Verenigingsgebouw
Om de openbaarheid te versterken, specifiek om bezoekers beter te kunnen verwelkomen en
onderhouden, is een aanpassing van het verenigingsgebouw wenselijk. Het
verenigingsgebouw is een kweekkas met enkel glas. Dit heeft tot gevolg dat er regelmatig
overlast is door lekkages. Het bestuur weet dit probleem tot op heden op een goedkope manier
op te lossen, namelijk door het dichtkitten van kieren en nieuwe rubbers te plaatsen in het dak
c.q. de klapramen. Maar een structurele oplossing is wenselijk.
Een permanente oplossing is hoe dan ook toch wenselijk, vooral gelet op het feit dat het
verenigingsgebouw een belangrijke –externe- sociale functie heeft. Zo wordt het tuinpark en
het verenigingsgebouw 4 dagen in de week gebruikt als locatie voor dagbesteding van een
aantal cliënten van zorginstelling “AC Sparring, onderdeel van Gemiva-SVG groep”.
Om de openbaarheid van het verenigingsgebouw verder te stimuleren zijn reeds
verbouwingsplannen gemaakt om het geheel meer toegankelijk te maken.

Huidig

Aanpassingen met mindervalide toilet
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Zonnegaarde heeft een groot grasveld dat gebruikt wordt voor buiten activiteiten voor leden
en buurtbewoners.

Het grasveld wordt gebruikt door bezoekers als
picknick plaats.

Aan openbaarheid wordt hard gewerkt om nog meer buitenstaanders op bezoek te krijgen en
vooral ook om ze te betrekken bij onze activiteiten.

Er zijn meer voorzieningen als
buitenbanken nodig om de bezoekers
gelegenheid te geven zich tijdens het
bezoek te verpozen.

Zonnegaarde timmert aan de weg om het
tuinpark extra aantrekkelijk te maken als
wandelplantsoen. We hadden al 2 grote
kastanjebomen en op 24 augustus 2009 zijn
er twee bij geplant door burgemeester Van
Aartsen.
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Medegebruik en integratie
Zonnegaarde kent een actief beleid aangaande medegebruik en integratie. Het meest in het
oog springend is wel de samenwerking met zorginstelling “AC Sparring, onderdeel van
Gemiva-SVG groep”,die bij ons gelegenheid krijgt om een vaste groep cliënten van een
zinvolle dagbesteding te verzekeren. Met dit project zijn wij voor zover bekend uniek in
Nederland.
Maar we kijken ook op andere manieren over onze tuinpark grenzen heen: Zo kennen we een
groep van 30 donateurs die regelmatig meedoen aan activiteiten binnen de vereniging. Een
aantal van deze “vriendenkring” draait op geheel vrijwillige basis mee met de gezamenlijk
onderhoudsbeurten. Het plan is om deze donateurs annex “vrienden” uit te breiden en we
richten onze pijlen dan op bijvoorbeeld scholen en andere educatieve organisaties in de wijk.
Integratie
Ongeveer 15% van de leden van Zonnegaarde heeft een anders dan Nederlandse herkomst.
Wij bemoedigen, met succes, hun deelname aan verenigingsactiviteiten. Ook hebben wij een
aantal leden met een lichamelijke beperking.
Onder het thema medegebruik en integratie hebben wij twee computers aangekocht teneinde
cursussen te geven op het gebied van internet, email en tekstverwerkingsprogramma’s.
Zonnegaarde heeft reeds een internetverbinding welke beschikbaar is als WIFI en Lan.
Daarnaast werken we aan een wederzijdse integratieworkshop over de Nederlanders en
Nieuwe Nederlanders. De insteek is niet een inburgeringcursus, maar een programma waarin
de deelnemers van elkaar en van elkaars cultuur leren.
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Gemeente Den Haag en ATV Zonnegaarde
Door het Masterplan Erasmusveld – Leywegzone zal in de komende jaren, te beginnen in
2014, een en ander veranderen op het tuinpark.
In de plannen is opgenomen dat extra toegangen gemaakt zullen worden om de
toegankelijkheid te versterken.

ATV Zonnegaarde heeft in 2006 een offerte op laten maken voor de uitbreiding van het riool
en water op het tuinpark met als doel alle tuinen aan te kunnen sluiten.
In gesprekken met de wethouder is het verzoek gedaan om te kijken of Zonnegaarde aan te
sluiten is op het ecologisch duurzame systeem die in het gebied aangelegd zal worden.
Om het tuinpark meer bekendheid te geven in het gebied is in samenwerking met de Haagse
Bond van Amateurtuindersverenigingen en de gemeente Den Haag voorgesteld een “gasten
informatie bord” te plaatsen.

Voorbeeld van het te plaatsen
“Gasten informatie bord” voor het
complex.
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Tijdspad
Onderstaand een kort overzicht van een tijdspad waaraan nu gewerkt wordt en/of verwacht
wordt wat mogelijk is.
Nationale Keurmerk Natuurlijk Tuinieren
Het gehele project heeft een looptijd van –maximaal- 3 jaar. In 2009 is een start gemaakt met
de inventarisatie en de advisering door de begeleidingscommissie. De daadwerkelijke
uitvoering zal in december 2009 beginnen en uiterlijk in het najaar van 2012 afgerond
worden.
Openbaarheid
Aan het project openbaarheid is begonnen in 2006, maar is deels door de toenmalige
uitgebrachte Nota van Uitgangspunten voor het gebied vast komen te lopen, aangezien
destijds het voortbestaan van het complete tuinpark ter discussie stond.
In januari 2009 is weer een begin gemaakt aan het project. Het kent geen verloopdatum.
Verbouwing verenigingsgebouw:
De verwachting is om begin 2010 de verbouwingsplannen ten aanzien van het invalidentoilet
ten uitvoering te brengen, en in maart 2010 het project te voltooien.

Medegebruik en integratie
Het project medegebruik en integratie was al opgestart in 2006 en is net als andere projecten
deels stil komen te liggen in afwachting op zekerheid ten aanzien van voortbestaan van het
tuinpark. In december 2008 is het project weer opgepakt. Het project kent geen verloop omdat
hierin, net als in het project openbaarheid, veel PR-onderdelen inzitten.
Gemeente Den Haag en ATV Zonnegaarde
Over de projecten samen met de gemeente kan gesteld worden dat het lastig is om een goede
tijdlijn neer te zetten. Een deel van de projecten is reeds begonnen maar het grootste deel zal
pas in 2014/2015 aangepakt worden.
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Begroting
Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren
Voor dit project is een bedrag van € 3000,00 vastgesteld.
Om de kosten te drukken wordt gekeken waar gratis materiaal te krijgen is.
Openbaarheid
Dit project kent een doorlopende kostenplaats en wordt geschat op zo´n € 500,00 per jaar.
De verbouwing van het verenigingsgebouw wordt geschat op € 35.000,00 wat betaald wordt
door een zorginstelling. Er wordt nu gewerkt om subsidie te krijgen onder de norm
toegankelijkheid.
We hebben verder onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om zijramen in te bouwen, in
plaats van de nu bestaande dakramen te gebruiken. Er zijn 10 ramen nodig voor ventilatie; de
kosten per raam bedragen € 250,00. Ook de mogelijkheid om waterdichte plafonds in te
bouwen is onderzocht; de kosten daarvan bedragen circa € 5,000,00. Aangezien de vereniging
beperkte financiële middelen heeft, ziet het er naar uit dat zonder hulp van buitenaf de
lekkageproblemen voorlopig blijven bestaan.
Medegebruik en integratie
Op het terrein om medegebruik verder uit te breiden is een bedrag van € 2000,00 nodig voor
banken en informatieborden.
Verdere kosten voor integratie is lastig te bepalen, toch wordt het bedrag van €500,00 per jaar
als reëel gezien.
Gemeente Den Haag en ATV Zonnegaarde
Om op toekomstplannen een begroting los te laten is zeer lastig en onmogelijk.
De kosten van uitbreiding van het rioolnet en waternet zullen rond de € 200.000,00 kosten.
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BIDBOOK
van de
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Versterking meerwaarde, kwaliteit en duurzaamheid
>

Een uitdaging
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Amateurtuindersvereniging “De Uithof”
Auteurs
Verantwoordelijke bestuursleden: W. Krouwel, J.E.van der Kaaij
Werkgroep IPATU
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Aantal tuinen:

212

Opgericht:
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Tuincomplex
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2544 NL Den Haag
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Internet:
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Inschrijfnummer KvK:

27094119

Aangesloten bij:

Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen (HB)
Landelijke organisatie voor hobbytuinders (AVVN)
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Zonder geschiedenis zou een mens verweesd en
ongelukkig zijn
Want vandaag komt uit gisteren voort en
morgen wortelt in het verleden
Een verleden dat het heden niet mag
verlammen maar moet helpen om in
vertrouwen anders en in vooruitgang nieuw te
zi jn .
J. Le Groff

Introductie

Over het Uithofgebied
ATV De Uithof ligt in het Uithofgebied in het zuidwesten van Den Haag, aan de rand van de stad.
Samen met recreatiegebied Madestein vormt De Uithof een groene buffer tussen de stad en het
kassengebied van het Westland.
Het Uithofgebied is in totaal 107 hectare groot en daarmee is het een van de grootste natuur- en
recreatiegebieden van Den Haag.
Het Uithofgebied vormt een belangrijke schakel in de zogenaamde provinciale ecologische
hoofdstructuur welke aansluit op de ecologische verbindingszones van De Haag.
De Uithof is in de jaren zestig aangelegd. Het voormalig poldergebied heeft het
zich in een relatief korte tijd ontwikkeld tot een groot
groengebied met een interessante en waardevolle
recreatieve- en natuurwaarde.

De voet- en fietspaden die door het gebied lopen, verbinden De Uithof met Madestein, Ockenburgh,
de duinen, het strand en het Westland.
Het gebied kent een groot aantal mogelijkheden en voorzieningen voor andere vormen van recreatie
zoals diverse ruiterpaden met verbindingen naar en door De Uithof en de duinen en het strand, de
wedstrijdsport, amateurtuincomplexen, een wielerbaan, een overdekt sportcentrum met snowboard en
schaatsbanen, klimmuur en horecagelegenheid, een kanocentrum met een kanobaan en twee
paardenmaneges, een kinderdagverblijf. Voorts is er een dierenasiel gevestigd.
Aan het gebied wordt binnen het groenbeleid van de gemeente Den Haag een natuur, een cultuurhistorische, recreatieve en educatieve waarde toegekend en geeft een ruimtelijke betekenis aan het
groen.
De gemeenteraad zet met de Structuurvisie Den Haag 2020, Wereldstad aan Zee, de
lijnen uit voor sociaal en economische sterke stad in een sterke regio.
Met de huidige sterke punten wil zij o.m. haar cultuurhistorische betekenis, haar
ruimtelijke kwaliteiten, de kwaliteit van het groen en de openbare ruimte versterken.
Genoemd worden 5 kansenzones, gebieden waarin deze sterke punten van Den Haag
kunnen worden uitgebuit en die gunstig liggen in het netwerk van landschap en
infrastructuur.
Binnen de kansenzones zijn negen gebieden te onderscheiden waarvoor een
integrale gebiedsontwikkeling is gepland met 9 uitwerkingsgebieden een en ander ter voorbereiding
van de masterplannen. .
Voorgestaan wordt dat ontwikkelingen in groen en water, infrastructuur, wonen, werken en
voorzieningen in onderlinge samenhang hierbij worden bezien en afgewogen.
Het gebied Lozerlaan-de Uithof is een van de negen ontwikkelingsgebieden.
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In de ambtelijk opgestelde concept rapportage is naast de herstructurering/herinrichting van het gebied
Lozerlaan-de Uithof een voorkeursmodel opgesteld welke uitmond in twee scenario’s.
Ten aanzien van het Uithofgebied wordt o.a. gesproken over de herinrichting naar de vorm van een
Themapark of Stadspark

Bronnen



IVN-Den Haag
Gem. documenten
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Plattegrond Uithofgebied
Fietspad
Toeristisch fietspad
Wandelpad
Rijweg + parkeren
Ruiterpad

Overzicht gebied
o.m. met de locaties




ATV De Uithof
SportcentrumWindhappers

Tuinpark De Uithof

Kano vereniging De Windhappers

Sportcentrum De Uithof
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Over de Amateurtuindersvereniging De Uithof
Het complex A.T.V. De Uithof maakt onderdeel uit van het Uithofgebied en is, met zijn 212 tuinen
met een gemiddelde oppervlakte van circa 200 m2 per tuin, het grootste complex van de bij de
Haagse Bond aangesloten 17 amateurtuinderverenigingen in Den Haag. Er is geen sprake van
leegstand.
De vereniging A.T.V. de Uithof werd in maart 1969 opgericht en werd met grote inzet van eigen leden
en ondersteuning van gemeentelijke instanties ingericht tot een prachtig en ruim opgezet complex.
De vereniging beschikt over een groot verenigingsgebouw, een winkel voor tuinbenodigdheden, een
schuur voor opslag van het tuingereedschap, een subtropische kas mede ingericht als rustcentrum, een
groot speelveld met kinderspelwerktuigen, een jeu de boulesbaan en openbare wandelpaden met
banken langs het hoofdpad en speelveld
Alle tuinen en de meeste opstallen hebben een aansluiting op de riolering en beschikken over water en
electriciteit.
Het complex is behoudens een deel van de voorzijde (hoofdingang) geheel omringd en door kruist met
brede sloten welke in verbinding staan met de wateropslagplaatsen buiten het terrein.
Allen kennen natuurvriendelijke oevers/taluds .
Het complex is daarnaast gescheiden door bomen en struikgewas, takkenwallen en bermen omsloten
door de wegen Nieuwe weg, Lozerlaan en Jaap Edenweg. Aan de voorkant van het complex ligt de
verbinding van het rijwiel- wandel en ruiterpad en is voorts geschikt voor hulpdiensten van de Nieuwe
weg naar de Jaap Edenweg
De hoofdingang van het complex komt direct uit op een kruising van deze verbinding, de rijwielruiter- en wandelpaden gelegen door het Uithofgebied.
Directe buren van het complex zijn het Ski/Snowboard-en Schaatscentrum “De Uithof”, de
kanovereniging “de Windhappers” en het kinderdagverblijf “Triodus”.
Het complex heeft zich in de jaren ontwikkeld tot een prachtig tuinpark dat wordt gekenschetst en
ervaren als een oase van rust en stilte. De tuinen kennen een diversiteit aan gewassen, vruchtbomen,
planten en bloemen en het geheel heeft daardoor een toegevoegde waarde voor het Uithofgebied. .
Naast de primaire functie en doelstelling van de vereniging van “het actief tuinieren” is het mogelijk
door de inzet van vele vrijwilligers vele andere recreatieve activiteiten te organiseren.
Activiteiten:
Voor de leden en hun verwanten, kandidaat-leden en donateurs, zoals jeu de boules- dart- en
viswedstrijden, bingo- en kaartavonden, bloemschikken, tafeltennis, handenarbeid, schilderen en
specifiek voor de kinderen tijdens de zomerschoolvakanties spelletjes, fröbelen e.d.
Daarnaast worden zorgdagen georganiseerd voor de bewoners van Carel Oeverhuis, Vrederust-West
en Zomers Hof (geestelijk gehandicapten) voor een dagje uit op het complex.
Het verenigingsgebouw wordt voorts ter beschikking gesteld aan leden van de telefooncirkel en de
groep van de Zonnebloem uit Loosduinen als ook voor het U.V.V. uit Rustenburg.
De leiding van de kinderopvang Triodus beschikt over een sleutel van het zijtoegangshek en maakt
met de kinderen veelvuldig gebruik van het speelterrein met speelwerktuigen.
Het complex staat gedurende de daguren (tussen zonsopgang en zonsondergang) open als openbaar
wandelpark Het tuinpark wordt doorkruist door wandelpaden met verharde ondergrond die allen
gelegen zijn langs alle tuinen, verenigingsgebouw en subtropische kas met de mogelijkheid tot rust en
meditatie.
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Bewoners van de aangelegen wijken maken gebruik van deze gelegenheid evenals de recreërende
fietsers en wandelaars die het Uithofgebied vanwege de prachtige en diversiteit aan flora en fauna
bezoeken.

Enkele voorbeelden van de voorzieningen/activiteiten

.
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Ontwikkelingen en Toekomstvisie A.T.V. De Uithof
Inleiding
In het hoofdstuk “over A.T.V. De Uithof “ kan geconstateerd worden dat de gebruiksfunctie van het
complex er reeds velerlei zijn.
Het wordt echter noodzakelijk geacht een verdere verdieping en verbreding daarvan in ogenschouw te
nemen, uit te werken en tot uitvoering te brengen in concrete maatregelen.
Ambitie
Het is de ambitie van de vereniging en daarmee afgestemd het te voeren beleid om door versterking
van kwaliteit en kwantiteit een toevoeging te geven aan de meerwaarde en duurzaamheid van ATV
De-Uithof aan het Haags groen en in bijzonder voor Den Haag Zuid-West, de flora en fauna en de
kwaliteit woon- en leefomgeving daarvan ten einde daarmee een onlosmakelijk deel van het
Uithofgebied te kunnen en te blijven vormen.
Werkwijze
Op basis van de in het projectvoorstel van de Haagse Bond “Tuinparken in de wereldstad aan zee”
geformuleerde doelstelling - het vergroten van de ruimtelijke en functionele kwaliteit – met als
thema’s/criteria:
1
het vergroten van de openbaarheid en publieksgerichtheid
2
het bevorderen van het sociaal-recreatieve medegebruik
3
het bieden van tuiniermogelijkheden voor nieuwe groepen tuinders
4
het vervullen van een voorbeeld- en educatiefunctie op het gebied van natuur en milieu
is een zogenaamde sterkte- en zwakteanalyse opgesteld
Voorop staat hierbij wel dat de basisdoelstelling en -kwaliteiten van de vereniging niet ter discussie
staan dan wel niet noemenswaardig mogen worden aangetast.
Als voornaamste basiskwaliteiten worden gezien: het actief tuinieren als bezigheid en vrije tijdsbesteding, een groene omgeving, rust en privacy, betaalbaar, veiligheid, sociaal netwerk en vrijwilligerskader.
Analyse
Sterke punten als tuinpark:
Ligging
 Oase van rust aan de rand van Zuid-West Den Haag met goede bereikbaarheid met openbaar
vervoer en vrij korte loop-fietsafstand van de aanliggende wijken Zuid-West Den Haag
 Prachtige situering en goede inpassing binnen het Uithofgebied met een feitelijke directe overloop
van het aanperkende Uithofgebied van de aldaar aanwezige flora, fauna en groen
 Omzoomd door water, rijwiel-, ruiter- en wandelpaden
Toegankelijkheid
 Doorlopende (rolstoelvriendelijke) wandelpaden vanuit het Uithofgebied
 Zeer goed onderhouden door vrijwilligers en gemeentediensten tuinpark
 Op het complex zelf zijn een tweetal invalide parkeerlocaties aangelegd
 Ruime openingstijden voor bezoekers
 Grote gemeenschappelijke parkeergelegenheid in de directe omgeving van het complex.
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Bezienswaardigheid
 Zeer groot aantal tuinen met een diversiteit aan inrichting en beplanting
 Tropisch kas/rustcentrum
Faciliteiten
 Groot verenigingsgebouw met keuken
 Al gehele riolering, water en electra aansluiting tot in de tuinhuisjes
 Gemeenschappelijke compostmogelijkheid voor complex- en tuinen
 Kinderspeelweide met speeltoestellen
 Jeu de boulesbaan
Multifunctionele aspecten
 Speelmogelijkheid voor de kinderen van het kinderdagverblijf Triodus
 Gastheer voor het verzorgen van ouderen-, contact- en mindervalidendagen
 Ter beschikking stellen van het verenigingsgebouw aan groepen van de Zonnebloem en het U.V.V
uit Rustenburg
 Bezoek van de verenigingssint en Pieten aan de woonvoorziening voor geestelijk gehandicapten
Steinmetz De Kompaan.
 Trainingmogelijkheden voor hondenbrigade politie Haaglanden
Zwakke punten
 Bewegwijzering naar het complex niet optimaal
 Geen grote algemene bekendheid naar buiten toe.
Kansen
 Het Gemeenteraadsbesluit over de positie en status van volkstuinen in Den Haag
 In de plannen voor eventuele herinrichting van het Uithofgebied
Hierbij wordt de mogelijkheid geboden A.T.V. De-Uithof als een essentieel onderdeel van een
stadspark vast te leggen
Bedreigingen
 bij het verruimen van de zij-toegang van het complex ontstaat de kans voor inbreuk op de privacy
van de leden, diefstal, vandalisme
.

Informatieborden aan de rand en
In het Uithofgebied
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Aanpak
Geconstateerd zou kunnen worden dat de huidige situatie en werkwijze van ATV De Uithof reeds
volledig past binnen de gestelde doelstellingen van een multifunctioneel ingericht tuinpark.
De ambitie reikt echter verder en dit kan bereikt worden door intensivering van kwaliteits- en
kwantiteitsverbetering om daarmee een ruimtelijke en functionele meerwaarde van het complex te
verbreden.
Aan de hand van genoemde thema’s/criteria in de brochure “Samen leven Samen beleven” van AVVN
en het projectplan “tuinparken wereldstad aan zee” wordt de aanpak onderstaand nader uitgewerkt.

Per thema
Thema
Het vergroten van de openbaarheid en publieksgerichtheid
1. Bij de entree van en op verschillende plaatsen in het Uithofgebied zijn door de gemeente
informatieborden geplaatst met een duidelijke plattegrond en algemene informatie over het
gebied.
De situering van het complex ATV De Uithof is daarop aangegeven. echter de
bewegwijzering naar en de aanduiding van de entree van het complex vraagt om
verbetering

Actie:
1a Het aanbrengen van grotere en van de weg af zichtbare borden op de route naar het complex
vanaf de Lozerlaan op de Jaap Edenweg en parkeerterrein
1b Het vervaardigen van duurzaam materiaal en aanbrengen van een naamplaat
” ATV De-Uithof ” boven de toegangspoort of zichtbaar achter het hekwerk naast de poort
1c De verschillende plaatsen van verkeersborden geeft een rommelig beeld. Het op een paal
zetten en kleinere borden geeft daarin verbetering.
====
2

Zij-ingang aan de Jaap Edenweg is om veiligheids-redenen (verkeer, vandalisme en insluipers)
tot op heden afgesloten voor bezoekers.
Teneinde de openbaarheid en toegankelijkheid voor dagrecreatieve bezoekers te vergroten
wordt voorgestaan dit als obstakel weg te nemen.
Actie
2a Door het aanbrengen van een toegang alleen voor fietsers en wandelaars in het bestaande
hek kan een doorgaand wandelpad door het park gedurende de voor publiek geldende
openingstijden heen gerealiseerd worden
Opmerking
Voor beide boven genoemde maatregelen geldt dat zowel de bewegwijzering als het hekwerk in
het beheer een aangelegenheid zijn van de gemeente. De acties zullen derhalve zowel qua
uitvoering als financieel in samenspraak met deze moeten worden verricht
In beide gevallen zal aan het aspect beveiliging strikt de aandacht moeten worden gegeven.
====
3

Het informatie/publicatiebord aan de hoofdingang zal een betere zichtbaarheid moeten krijgen
en met een vergrote uitvoering van de plattegrond.
Actie
3a Het door de gemeente te verstrekken en te plaatsen informatiebord zal een plek moeten krijgen
op een zodanige plaats dat de zichtbaarheid en herkenning wordt bevorderd.
3b Uitbreiding van informatievoorziening op het complex leidt tot optimalisatie daarvan
Naast de thans aanwezige padborden en aanduiding van het speelterrein dienen op de kruispunten van het hoofdpad en zijpaden richtingbordjes te komen met de aanduiding van de
relevante locaties
====
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4. Vanwege alleen al de gemeenschappelijke toegangswegen en het “gebruik " van het grote
parkeerterrein bestaat er een intensief contact tussen het Uithof-Center en de kanovereniging
“de Windhappers”. Aan de bekendheid en respect voor elkaars activiteiten wordt regelmatig
door alle partijen aandacht besteed.
Bekendheid van het tuinpark naar de buurt en daar buiten dient geïntensiveerd worden
Actie.
4a Bekendheid van het complex als tuinpark zal worden vergroot door het organiseren van open
dagen en publicaties daarvan in de buurtkranten van Bouwlust en Vrederust
Voorts zullen de flora-en faunaverenigingen zoals o.a. IVN alsmede AVN en Haagse
Fietsersbond op het bestaan en mogelijkheden het gebruik van het complex worden gewezen.
Daarnaast zal aan de Gemeente worden gevraagd meer nadrukkelijker in hun publicaties en
voorlichting over groen en recreatie aandacht aan het complex te geven.

Thema:Het bevorderen van het sociaal-recreatieve medegebruik van het complex
5. Op het hoofdpad zijn een aantal plaatsen voor rustmomenten met zitbanken en afvalbakken.
Dit eveneens langs en op de speelweide.
Langs de twee evenwijdig met het hoofdpad gelegen zijpaden is een dergelijke voorziening
niet aanwezig
Op het speelveld zijn vele voorzieningen aanwezig voor kinderen tot 12 jaar. In mindere mate
voor de wat oudere jeugd
Een buiten tafeltennistafel zou een uitbreiding van de mogelijkheden zijn
Actie
5a Voor beide zaken geldt dat deze voor goedkeuring, de financiering en de uitvoering aan
de gemeente moet worden voorgelegd
=====
6 Verenigingsgebouw
Met goedkeuring van de Ledenvergadering is besloten tot de verbouw en herinrichting
van het verenigingsgebouw en de tuinshop
De ruimte in het verenigingsgebouw die daardoor vrijkomt zal worden ingericht met een
invalidentoilet
Actie
6a Voor de bouw en inrichting van het invalidentoilet wordt een beroep gedaan op de betreffende
subsidie mogelijkheid.
Na de verbouwing en herinrichting van het verenigingsgebouw is deze geschikt, toegankelijk
en ingericht voor mindervaliden bezoekers aan het complex.
=====
7. In de huidige situatie kent het verenigingsgebouw een openstelling, los van de diverse
verenigingsactiviteiten, van:
* in de wintermaanden op zaterdag en zondagmiddag van 10.00 – 17.00 uur
* tot aan de zomermaanden komt daarbij de woensdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur
* tijdens de zomerschoolvakantie alle dagen van de week van 14.00 – 16.00 uur
Een en andere vergt een grote inzet van een grote groep vrijwilligers. Rekening houdend
met de voor verenigingen geldende belastingregeling qua maximaal te behalen omzet is het
verenigingsgebouw toegankelijk voor:
* leden en hun gezinsleden
* kandidaatsleden
* donateurs
* de toiletgelegenheid voor de kinderen en leiding van kinderopvang Triodus en
Passanten
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.
Actie
7a Een verruiming van het huidige toegangsbeleid voor bezoekers aan het verenigingsgebouw
verdient de voorkeur
Gelet op de financiële belastingwetgeving voor verenigingen is het echter noodzakelijk eerst
onderzoek te verrichten naar de consequenties voor de vereniging bij een bredere en ruimere
openstelling
In geval van belemmeringen dient daarbij een oplossing te worden gevonden.
======
8. Openstelling/gebruik van het verenigingsgebouw voor activiteiten van andere groepen.
Actie
8a Het beleid van de vereniging zal in deze ongewijzigd blijven. Het organiseren van bruiloften
of partijen met gebruik van het verenigingsgebouw is niet mogelijk dit mede op grond van de
concurrentiepositie die dan wordt ingenomen t.a.v. het sportcentrum “De Uithof”.
Voor bepaalde bijeenkomsten van onder meer vrijwilligersorganisaties bestaat thans onder
voorwaarden een mogelijkheid.
Behoudens cursussen op het gebied van tuinieren is de behoefte voor het organiseren aan
andere cursussen onbekend dit als gevolg van de vele omliggende wijk/buurtcentra
Het organiseren van cursussen “tuinieren” zowel voor de tuinleden als buurtbewoners wordt
als actiepunt opgenomen.
======
9. De tropische kas annex rustcentrum heeft meer mogelijkheden in zich dan er thans gebruik
van wordt gemaakt.
Actie
9a Op termijn wordt bezien op welke wijze in de kas naast een bezienswaardigheid en
rustcentrum tevens de faciliteit kan bieden voor het aanbieden van een kopje thee. (theehuisje)
Voorts zal contact worden gezocht met de Haagse kunstenaarskringen om te bezien of/en in
hoeverre de ruimte als expositieruimte is te gebruiken.
======
10 Het complex is thans reeds in zijn geheel een openbaar wandelpark inclusief het gebruik van
speelveld voor kinderen tot 12 jaar.
Actie
10a Voor een nadere actie bestaat geen noodzaak

Thema

Het bieden van nieuwe tuiniersmogelijkheden voor nieuwe categorieën tuinders

11. Het speelterrein is redelijk groot van omvang en is zeker niet altijd volledig in gebruik. Een
extra benutting kan plaatsvinden door een deel in te richten voor het voor tuinieren ten

behoeve gehandicapten door b.v. het plaatsen van verhoogde betonnen plantentafels
en /of ter beschikking te stellen aan jongeren voor het elementaire tuinieren.
Actie
11a Het uitgangspunt bij dit thema is wel dat er een behoefte aan een dergelijke voorziening
moet zijn en met de keuze daarbij voor ATV De Uithof.
De behoefte daaraan is tot op heden bij de vereniging niet bekend doch zal wel worden onderzocht. Bij dit behoefte onderzoek zullen de tuincomplexen die in de directe omgeving van
ATV De Uithof zijn gelegen en tevens een dergelijke mogelijkheid voorstaan worden
betrokken ten einde geen overlap te krijgen.
=======
12 Leden die, vanwege hun leeftijd en/of lichamelijke/geestelijke handicap, hun tuin niet meer
kunnen onderhouden en hun lidmaatschap daarom zouden moeten opzeggen verdienen de
ruimte voor steun om toch te blijven genieten van de natuur en een tuin. Bij ondersteuning
kan een combinatie van blijvend behoud van de tuin met het aspect “educatie” voor studenten
gerealiseerd worden.
Actie
12a Over de mogelijkheden daarvoor wordt overleg gevoerd met de directie van de Dr. De
Vriesschool. Deze hebben als gevolg van de verplaatsing geen praktijkruimte meer.

Bidbook ATV De Uithof

13

Thema Het vervullen van voorbeeld- en educatiefunctie op het gebied van natuur en
Milieu
13 Het is de ambitie van de vereniging toe te werken naar een natuurlijke meerwaarde en
duurzaamheid van het complex ten einde daardoor in harmonie met de natuurfuncties van het
gebied te blijven en te versterken dit met als doel het complex een onlosmakelijk deel
van het Uithofgebied te laten zijn .
Actie
13a Met als start zal ten aanzien van de algemene delen van het park het onderwerp “natuurlijk
tuinieren” in sterke mate worden bevorderd en tot uitwerking worden gebracht
Het opdoen van kennis daartoe en de begeleiding daarvan zal plaatsvinden door deelname
aan het Project “Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren” georganiseerd door AVVN.
======
14 Aan de achterzijde van het complex liggen vrij brede stroken beplant met bomen en hoog
Struikgewas. De gemeente heeft het beheer en verricht het onderhoud en vindt plaats vanuit
een ecologische gronden zoals dit ook geldt voor dit soort plekken in het gehele
Uithofgebied. Omgevallen bomen en struiken laat men liggen om deze de mogelijkheid te
geven op natuurlijke weg te vergaan. Aan deze plekken is een meerwaarde te geven ten
aanzien van de fauna.
Actie
14a Deze plekken zijn geschikt om bijzondere elementen qua een inrichting toe te
voegen. Te noemen hierbij zijn: een stapelmuur en/of houtblokken met boorgaten
voor insectenhotel, kasten voor vleermuizen en vogels een educatieve bijenstal.
Een herinrichting van het groen met klein dier- vriendelijke voorzieningen wordt ook
voorgestaan op het terrein achter de gereedschapschuur.
De uit te voeren projecten worden in zelfwerkzaamheid door de vereniging uitgevoerd
doch in overleg en na advies van de gemeentelijke groendienst en de Haagse
natuurorganisaties en met de kennis opgedaan in het Project “Nationaal Keurmerk
Natuurlijk Tuinieren”.
======
15. De taluds langs het water aan het middenpad kennen in de huidige situatie een diversiteit
aan planting. Aan de ene kant zijn deze tot aan het water volledig begroeit met gras waarvan
het onderhoud en beheer grotendeels plaatsvindt door de gemeente.
In de andere border staan een aantal hoge bomen en is het terrein verder beplant met
struiken en planten. Het onderhoud vindt plaatst door de leden.
Los van de aanwezige bomen wordt op termijn een revitalisatie en herinrichting van deze
plekken bezien op mogelijkheden om de bezienswaardigheid en natuurwaarden daarvan te

versterken.
Actie
15a In het kader van de deelname aan het Project “Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren” zal
de realisatie daarvan plaats kunnen vinden. Ondersteuning en advies van de AVVN en
betreffende Gemeentelijke Instanties. In concrete zin wordt hierbij aangemerkt de aanleg
in de taluds van een vlindertuin, een heemtuin, bloemen-kruidendenweide, plek voor
buitenkunst.
Realisatie zal zich, gezien de omvang en aard van het project, over een aantal jaren
uitstrekken, hangt uiteraard mede af van gemeentelijke goedkeuring, mogelijkheden van
financiering en de vergaarde kennis door deelname van de leden aan de betreffende
cursussen.

======
16 In het kader van de realisatie van het project “herinrichting groen algemene delen van het
complex” lijkt het mogelijk om aan de achterzijde van het complex door de windsingel een
doorlopend natuurpad aan te leggen
.
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Actie
16a De aanleg zou een bijdrage zijn aan de bezienswaardigheid van het complex. verhogen
Realisatie kan met steun van de gemeentedienst en in zelfwerkzaamheid plaatsvinden
De vooraf gaande voorwaarde is echter wel dat de realisatie de instemming heeft van
de gemeentelijke groendienst.
======
17 In de huidige situatie vindt besproeiing van de beplante border voor het merendeel
plaats door middel van slangen die op aansluitpunten van het waterleidingnet zijn
aangesloten.
Deze werkwijze is zeer arbeidsintensief en in de zomermaanden qua frequentie beschikbaarheid aan vrijwilligers niet toereikend te houden.
Belangrijker echter zijn de milieu- en kosten overwegingen die deze methode in zich
heeft.
Actie
17a Een andere werkwijze is het water door middel van een pomp uit de sloot te betrekken.
Daarvoor is het noodzakelijk dat beregeningsinstallatie met water uit de sloot (pomp, slangen
en sproeiers) wordt aangeschaft. De slangen dienen in de border te worden ingegraven
De offerte hiervoor uitgebracht is echter dermate hoog dat naar een alternatief wordt gezocht
=======
.
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Kostenraming uitvoering
Een concrete complete raming van de uit de realisatie van het projectplan voortvloeiende kosten is op
grond van vele factoren niet concreet mogelijk.
Weliswaar zijn een aantal onderdelen bekend echter een aantal andere delen zijn zeer afhankelijk van
de mogelijkheden voor uitvoering, de goedkeuring en financiering door de gemeente.
Voorts zal een en ander ten aanzien van het laatst genoemde in sterke mate mede worden beïnvloed
door de mogelijkheden die de gemeente biedt om de uitvoering in medewerking met hen in
zelfwerkzaamheid uit te voeren.

Onderdelen
Raming
Vergroten van de openbaarheid en publieksgerichtheid
= Bewegwijzering/zichtbaarheid
= Toegangshek zij-ingang
= Publicatiebord hoofdingang
= Informatie op het complex

eenmalig

€
€
€
€

structureel

2.000,00
3.000,00
1.000,00
500,00

Het bevorderen van het sociaal-recreatieve medegebruik
van het complex
= Aanpassen verenigingsgebouw (o.m. invalidentoilet)
(dit geldt voor de totale geplande aanpassing)
= Uitbreiding voorzieningen ( tennistafel)
= Toevoeging voorzieningen (extra zitbanken, enz)
= Veiligheidsvoorzieningen 9o.a. defibrillator)
= Vermeerdering gebruik tropische kas/rustcentrum

Het bieden van nieuwe tuiniersmogelijkheden
voor nieuwe categorieën tuinders
= Verhoogde plantentafels

€ 50.000,00
€
€
€
€

1.000,00
2.500,00
6.000,00
2.000,00

€

2.000,00

Het vervullen van voorbeeld- en educatiefunctie
op het gebied van natuur- en Milieu
= Deelname project “Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren” €
= Aanschaf/plaatsing/onderhoud sproei-installatie
= Onderzoek, advies verbetering/herinrichting
algemeen groen
= Verbetering en herinrichting algemeen groen (uitvoering)
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€

250,00

€

500,00

€

6.500.00
8.000,00

€ 1.000.00
€ 750,00

€
€

2.500,00
10.000,00

€ 2.000,00
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Tijdspad
De realisatie van het gehele projectplan zal zich naar schatting uitstrekken over een viertal jaren.
Van een groot aantal zaken zal de financiering rond moeten zijn en de goedkeuring en toezegging voor
medewerking van de gemeente moeten zijn verkregen.
Voorts vergt realisatie een in de tijd gezien een projectgericht werkwijze
Vooralsnog ziet het voorlopige tijdspad er als volgt uit:
* Concept Projectplan voor commentaar naar Haagse Bond

medio december 2009

* Concept Projectplan voor voorlichting en definitieve
goedkeuring aan de leden A.T.V De-Uithof.

medio december 2009

* Start aanpassen en verbouwing verenigingsgebouw en
tuinshop

februari 2010

* Start uitvoering 1e fase
= het uitzetten van de delen onderzoek, advies
en goedkeuring(gemeente, AVVN, Natuurorganisaties)
= opzetten en verkrijgen van sluitende financiering

eind april 2010

* Start uitvoering 2e fase. De realisatie

afhankelijk van
voorgaande punten
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Overzicht Complex ATV
De-Uithof
Hoofd ingang
7
108

107

99

Freesiapad
bos-kreupelhout

paden

sloten
110
109

100

101

102

103

104

105

106

groenafval
96
97

98

Montbretiapad
bosschages

91

92

border
93

94

95

85

86

87

88

89

90

78

79

80

81

82

83

84

71

72

73

74

75

76

77

2 trop.kas

112

111

Zigeunerbloempad
114

P
120

119

118

117

116

Irispad

113

115

Hyacintenpad

V

126

125

124

123

122

121

U

64

65

66

67

68

69

70

132

131

130

129

128

127

Y

57

58

59

60

61

62

63

6

52

53

54

55

Anemonenpad

T

138

137

136

135

134

133

H

144
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1. Wat zijn de plannen?

In het kader van stadsvernieuwing en - uitbreiding is er sprake van andere inrichting
van
de volkstuinen aan wat ooit de rand van Den Haag Zuid West was.
In de aanloop er naar toe is er fel gestreden en dat heeft er in geresulteerd dat Nooit
Gedacht (voor situatieschets, zie figuur 1 op volgende pagina) – vanwege haar
ligging in de ecologische zone – behouden blijft.
Echter, de gemeente (de eigenaar van de grond) stelt hiertoe wel enige eisen, vooral
ten
aanzien van de verbetering van de toegankelijkheid van de volkstuinen. Dit geldt dus
ook
voor ons mooie Nooit Gedacht.
Het bestuur is blij met dit compromis. Immers, onze tuinen blijven bestaan en we
kunnen
dit binnen onze eigen grenzen laten zien aan onze buurtgenoten.
Kortom, het doel is om stapsgewijs, in samenspraak met de gemeente, en met
financiële
ondersteuning van de gemeente, de benodigde aanpassingen te (laten) doen.
Het uiteindelijke doel is dan om het openbare deel van ons complex met meer
mensen te
delen en daarbij ter ondersteuning ´groene´ activiteiten voor drie specifieke
doelgroepen
aan te bieden.
Een en ander wordt op de volgende pagina´s verder uitgewerkt. Eerst wordt gemeld
op
welke doelgroepen wij ons vooral willen richten, hoe we het complex hierop willen
(laten)
aanpassen, welke activiteiten we willen bieden en tot slot hoe deze plannen
bekostigd kunnen worden.
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Figuur 1: Situatieschets en ligging van Volkstuinvereniging Nooit Gedacht te Den
Haag
De entree is gesitueerd aan de Laan van Wateringse Veld.
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2. Doelstelling
Het volkstuinencomplex is deel van de ecologische zone. Bij het openstellen van dit
complex willen wij een onderverdeling aanbrengen tussen niet-openbare en
openbare gedeelten.
Het niet-openbare gedeelte bestaat uit de tuinen met de opstallen die eigendom zijn
van de leden. Wij streven naar een natuurvriendelijke manier van tuinieren, waarbij
wij de richtlijnen volgen horend bij het keurmerk voor natuurlijk tuinieren van AVVN.
Het uiteindelijke doel is om het openbare deel van ons complex met meer mensen te
delen en daarbij ter ondersteuning ´groene´ activiteiten voor specifieke doelgroepen
aan te bieden.

3. Doelgroepen, activiteiten en inrichting
De openstelling van de tuinen en de organisatie van activiteiten zal gericht zijn op
drie doelgroepen. Dit wil overigens niet zeggen dat het algemene publiek niet
welkom is, maar daarvoor wordt niet specifiek iets georganiseerd.
De doelgroepen die we onderscheiden zijn:
 Mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking
 Ouderen
 Jongeren
Deze eerste twee groepen kunnen op ons complex recreëren. Daartoe moet het
terrein (zo natuurlijk mogelijk) aan worden gepast zodat de fysieke toegankelijkheid
voor mensen met een rollator of rolstoel verbetert. Voor deze doelgroep organiseren
we voorts passende activiteiten.
Daarnaast willen we ook mogelijkheden bieden voor kinderen en jongeren in een
educatieve context. Voor kinderen en jongeren uit zowel (speciaal)basisonderwijs en
voorgezet onderwijs bieden we per jaar een aantal activiteiten aan, bijvoorbeeld in
het kader van de (verplichte) maatschappelijke stage en natuureducatie.
Voor deze doelgroepen streven we vooral naar het geleidelijk aan creëren van een
meer natuurlijke omgeving en het inrichten van thematuinen. In de volgende
paragrafen staan per doelgroep de belangrijkste ideeën vermeld.
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3.1 Mensen met een geestelijke of lichamelijke beperking en ouderen
Aanpassingen op het complex
Ons clubhuis laat veel te wensen over. Binnen afzienbare tijd zullen er ingrijpende
maatregelen getroffen moeten worden om de voorzieningen aan te passen aan de eisen
van deze tijd. Zo is het gebouw niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers en ontbreken er
sanitaire voorzieningen voor deze groep. Door de inbraakgevoeligheid van de
voorzieningen zijn wij beperkt in het aanbieden van activiteiten.
Op het terrein zullen meer rustplekken gemaakt moeten worden door het plaatsen van
banken.

3.2 (Actieve) ouderen
Aanpassingen complex en herinrichting
Om de tuin aantrekkelijk te maken voor deze doelgroep richten we een deel van het
complex speciaal voor hen in.
Aanbieden van activiteiten
 De aanleg van een 'jeu de boulesbaan'.
 Het organiseren van bijeenkomsten zoals:
 Knutselclub
 Bloemschikken
 Klaverjastoernooi
 Workshops met een bepaald thema, b.v.snoeien.

3.3 Kinderen en jongeren:
Voor de jongere doelgroep denken we aan een heel scala van activiteiten en (educatieve)
aanvullingen op het complex. Deze aanvullingen komen ook tot uiting in de voorgestelde
thematuinen (zie 3.4.)
Maatschappelijke stage
Voor een meer actieve invulling voor deze doelgroep is aansluiting bij het onderhoud van de
gemeenschappelijke zaken een van de ideeën. Door het organiseren van interactieve
werkmiddagen kunnen kinderen in het kader van hun maatschappelijke stage helpen bij de
aanleg en onderhoud van openbaar groen of met het ontwerpen hiervan.
Bidbook ATV Nooit Gedacht
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Deze stage is bedoeld om jongeren kennis te laten maken met bijvoorbeeld
vrijwilligerswerk. Zo kunnen zijn meedraaien met werkbeurten en de winterse wilgensnoei.
Ook kunnen zijn een bijdrage leveren bij het maken van eendentrapjes en nestkasten.
Adoptietuin
Bij de huidige stand van zaken is het niet aan de orde om een tuin 'op te offeren ' voor het
inrichten van een adoptietuin. Het beleid van de vereniging is om prioriteit te geven aan het
bieden van de mogelijkheid om te tuinieren op een tuin. Maar mocht dit verzoek er in de
toekomst komen, dan zal het bestuur het aanbieden van een adoptietuin voor bijvoorbeeld
een schoolklas overwegen.

3.4 Aanleg van 'Thematuinen'
Om het complex aantrekkelijk te maken voor alle genoemde doelgroepen willen wij
thematuinen inrichten, zoals:
 Vergeten groente tuin: op een klein stuk grond staan ´vergeten´ groente, zoals ramanas,
meirapen en schorseneren.
 Een vlindertuin.
 Imker op de tuin en het plaatsen van bijenkasten.
 Paddenpoel. De natuurlijk omgeving krijgt gestalte in het (laten) aanleggen van natuurlijke
oevers en een paddenpoel.
Op het terrein zijn voldoende bankjes langs de paden en oevers en bij thematuinen te
vinden. Bezoekers kunnen zo genieten van de serene rust, kijken naar de natuur en er
eventjes in opgaan.
Voor al deze aanvullingen op het complex geldt dat er voldoende informatie bij moet worden
vermeld, zodat een en ander voor zich spreekt. Te denken valt hierbij aan bordjes met
illustraties en een korte toelichting (zie ook 6).
Op de volgende pagina staan in figuur 2 de plannen die hier zijn genoemd in beeld
weergegeven in een zogenaamde herinrichtingschets.
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Figuur 2: Herinrichtingschets voor Nooit Gedacht

Vogelbosjes
Vlindertuin

Paddenpoel

Bijenkasten/imker
Jeu de
boules baan

Kruidentuin &
vergeten groente
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4. Natuur op Nooit Gedacht

Op het complex is de inrichting dusdanig dat er een aantal beschermde planten en dieren
voorkomt. Dit is in een grijzer wordende omgeving een mooi teken en dat willen we graag
zo houden. Daarom is er in deze plannen veel ruimte voor de natuur!
Als eerste stap streeft het bestuur het AVVN keurmerk voor natuurlijk tuinieren na. Immers,
de meeste tuinders op 'Nooit Gedacht geven aan veel waarde te hechten aan
natuurvriendelijk tuinieren en doen dat veelal ook zo. Dit wil zeggen dat zij geen chemische
en onnatuurlijke bestrijdingsmiddelen gebruiken, maar soms wel de ouderwetse huis-, tuinen keukenmiddeltjes inzetten.
Verder wordt ernaar gestreefd om de algemene groenstroken op een natuurlijke manier in
te richten en te onderhouden. Hierbij wordt rekening gehouden met het stimuleren van een
aantrekkelijke leefomgeving voor inheemse soorten.

4.1 Vogels
Nooit Gedacht heeft een grote diversiteit qua beplanting. Er zijn veel hoge bomen en mooie
dichte hagen van vele soorten. Deze zogenaamde vogelbosjes willen we in stand houden
en voorzien van bordjes voor de (leken)vogelspotter. Ook wordt gedacht aan het aanbieden
van vogelnestkastjes.

4.2 Vlinders
Nu al leven er veel verschillende vlinders op veel plaatsen op het complex. Met het
aanvullen van beplanting in de gemeenschappelijke stukken en via het aanbevelen van
planten in andere tuinen willen we proberen dit verder uit te bouwen en zeker in stand te
houden. Wij streven naar een volwaardige vlindertuin met daarbij informatieborden.

4.3 Oevers
Voor het waterbeheer wordt aansluiting gezocht bij het hoogheemraadschap dat het water
in de omgeving beheert. Hierbij zoeken we aansluiting (waterpeil etc). De insteek van de
gemeente om vooral natuurlijke oevers te maken in de uitbreidingsplannen en wij willen dit
meteen laten toepassen op ons complex. Dit houdt concreet in dat de oevers een
natuurlijker karakter zullen krijgen met rietkragen en wat hierdoor meteen ook minder
Bidbook ATV Nooit Gedacht
9

onderhoud (maaien) van de gemeente vergt. Een dergelijke omgeving is ook goed voor de
(water)vogels, de padden en de kikkers.

5. Activiteiten

Door het jaar heen organiseert Nooit Gedacht een beperkt aantal activiteiten die ook
toegankelijk zijn voor niet-leden. De zaalgrootte is limitatief. Per seizoen denken we aan
een aantal lezingen en workshops.

5.1 Lente
 Plantenbeurs. Dit keer niet alleen voor Nooit Gedacht leden en tuinliefhebbers, maar juist
ook voor nieuwe bewoners van de (nieuwe) wijken om ons heen. Nooit Gedacht profileert
zich dan als onderdeel van de wijk/buurt en bewoners kunnen tegen redelijke tarieven
(vaste) planten voor hun nieuwe (binnen)tuinen of balkon kopen. Ze kunnen verder
eventueel op de tuinen op het complex al zien hoe de plant kan worden.
 Snoeicursus
 Beoordelen van de samenstelling van de grond (AVVN)

5.2 Zomer
Voor diverse (ook andere dan genoemde) doelgroepen is het leuk om een aantal
bijeenkasten op de tuin aan te brengen. Een imker kan eens in de zoveel tijd een
demonstratie geven en uiteindelijk kunnen we bijvoorbeeld bij een van de gezamelijke
bijeenkomsten smikkelen van de heerlijke Nooit Gedacht honing.

5.3 Herfst
 Oogstfeest
 Bloemschikken met herfstmateriaal: hoe neem je de tuin mee naar huis?
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5.4 Winter
 Kerststukjes maken
 Wilgentenen snoeien en erwtensoep

5.5 Divers
 Overige (tuingerelateerde) workshops en lezingen, bijvoorbeeld over de geschiedenis van
het gebied, de grondlagen, de ecologische zone etc.
 Tuinmarkt
 Kunstmarkt
 Proeverij met lekkers uit allerlei landen

6. Communicatie, informatievoorziening en PR

Om het tuinencomplex overzichtelijk in te richten voor bezoekers moet aan een aantal
zaken worden gedacht. Zo moet de bewegwijzering op het terrein worden aangepast om de
opzet van het complex inzichtelijk te maken voor bezoekers en hulpdiensten.
Verder moet er duidelijk onderscheid zijn tussen openbaar groen en privé-groen, bijv. door
hekjes of bordjes.
Bij de diverse thematuinen en bij de entree moet er een goede informatievoorziening zijn.
Bij de entree moet het informatiebord helder en duidelijk aangeven voor welke doelen het
park open is (rust en ruimte, geen hangplek). De openingstijden en voorwaarden staan
derhalve helder vermeld.
Bordjes bij de thematuinen geven kort weer wat er te zien is, bijv. met een lijst met veel
komende vlinders, welke kruiden er staan of achtergronden over bijvoorbeeld de brulkikker.
Verder zal op gezette tijden contact worden gezocht met de lokale media (bijvoorbeeld
Posthoorn, editie Escamp) om Nooit Gedacht onder de aandacht te brengen.
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7. Tijdlijnen en concrete wensen

Een aantal zaken zal al snel aangepakt kunnen worden omdat het door eigen inzet
uitgevoerd kan worden. Voor aantal andere zaken is meer voorbereidingstijd vereist en/of is
een grotere investering gemoeid. Een en ander zal in samenspraak met de Haagse Bond
en/of AVVN plaatsvinden.

7.1 Korte termijn
 Aanleg jeu de boules baan.
 Duidelijkheid over de openstelling(stijden).
 Goede en demontabele toegang voor de hulpdiensten.
 Paden aanpakken en waar nodig verbeteren en natuurlijk verharden, bijv met gras of
schelpen, ook voor paadje naar Praethuys.
 Banken via gemeente proberen te regelen, mogelijk is er nog overvoorraad beschikbaar.
 Bewegwijzering maken en informatieborden ontwerpen.

7.2 Middellange termijn (lente en zomer 2010)
 Een nieuw Praethuys dat voldoet aan de eisen van deze tijd. Ruimtes waarin inbraakveilig
zaken opgeslagen kunnen worden, een aparte bestuursruimte en met aanpassingen voor
de doelgroepen: toegankelijkheid en toiletten.
 Oevers aanpassen in lijn met de omgeving (eventueel later, afhankelijk van de voortgang
van de bouw in de omgeving).
 Een ruime parkeerplaats.
7.3 Lange termijn (eind 2010 of later)
Goede toegangspoort die onderscheid maakt naar leden en niet-leden. Bijvoorbeeld door te
werken met een zgn. ´tag´. Hier moet nog een haalbaarheidsonderzoek naar worden
verricht.
Daar waar mogelijk sluit VTV Nooit Gedacht graag aan bij de invulling die onder de noemer
Eco-Lint in het Masterplan staat vermeld. Dit betreft een groenzone door het gebied voor
wandelen en fietsen. Indien hier mogelijkheden voor zijn is het bestuur gaarne bereid mee
te denken.
Bidbook ATV Nooit Gedacht
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8. Bekostiging plannen Nooit Gedacht
Voor een groot deel is het noodzakelijk om via subsidies van de gemeente al dan niet via de
Haagse Bond (in ieder geval in overleg) en mogelijk andere fondsen de beoogde plannen
tot uitvoering te brengen. Dit betreft vooral het aanpassen en herinrichten van delen van het
complex en de aanleg van de thematuinen.
Voor de planning en uitvoering van de meeste activiteiten is er geld beschikbaar vanuit de
VTV Nooit Gedacht. Dit kan uit de contributie. Echter de contributie is niet zo hoog dat er
heel veel extra activiteiten mee ontplooid kunnen worden. Hoe we hier in de toekomst een
mouw aan gaan passen moet worden onderzocht.

9. Inspiratie

Thematuinen zie bijvoorbeeld http://www.nvwa.nl/rondleiding_heemtuin.htm
Enthousiaste tuin met kantine en winkel
In Utrecht is men – ook in overleg met de gemeente – al ver. Neem eens een kijkje op
www.depioniers.nl. Deze VTV heeft zelfs een kantine en een winkel. Beide zijn beperkt
open en hebben een beperkt assortiment, maar worden gerund door enthousiaste
vrijwilligers.
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Introductie:
Onze volkstuinvereniging De Wijndaeler ligt aan de Wijndaelerweg in Den Haag.
Na de oorlog werden sportterreinen aangelegd op de plaats van het vliegveld Ockenburg
en kreeg de weg de naam Wijndaelerweg. In de strook grond tussen de Wijndaelerweg en
de zandwal kwam een kwekerij van de Plantsoenendienst.
Achter de kwekerij lag een braak liggend stuk grond, waar begin jaren 60 een aantal
volkstuinders neerstreken, voor een deel afkomstig van een terrein achter Meer en Bos,
waar zij moesten verdwijnen.
Zo ontstond langzamerhand een klein complex met volkstuinen, ingeklemd tussen de
Wijndaelerweg en de zandwal. De kwekerij van de Plantsoenendienst verdween als gevolg
van de uitbreiding van de begraafplaats Westduin, maar de verzameling volkstuinen bleef.
In december 1971 besloten de volkstuinders een vereniging op te richten met de naam
Tuinvereniging De Wijndaeler,welke zich aansloot bij De Haagse Bond van
Amateurtuindersverenigingen.
En zo vindt U aan het eind van de Wijndaelerweg nog steeds het complex van ATV De
Wijndaeler.
Het complex ligt op een idyllische locatie, bijna natuurlijk verbonden met het groen van
park Ockenburg. Hoewel enigszins verscholen wordt het tuincomplex toch dikwijls ontdekt
door
wandelaars, die de rust en mooie ligging van De Wijndaeler zeer waarderen. Eén en ander
maakt op de bezoekers een ongedwongen en informele sfeer, het kenmerk van ons
complex, waar we trots op zijn en dat we ook willen behouden.

Bidbook ATV De Wijndaeler

4

Situatieschets:
Helaas biedt de beperkte ruimte geen mogelijkheden om bijzondere activiteiten te
ontwikkelen zoals een kantine, openbare toiletten, jeu de boulesbaan, speelruimte, om
maar een paar voorbeelden te noemen.
Zowel op de luchtfoto’s als op de plattegrond is te zien dat het complex een hoofdingang
heeft met rechts 13 tuinen en links 6 tuinen, gescheiden door een middenpad van slechts
60 cm breed. De overige 9 tuinen hebben aan de Wijndaelerweg een eigen ingang en zijn
dus geïsoleerd van de hoofdingang.
Als één van de complexen kennen wij geen leegstand, maar zijn wij genoodzaakt
een wachtlijst (16 kandidaten) te hanteren. Er is geen elektriciteit en geen riolering
aanwezig.
Een verscheidenheid aan tuinen en huisjes is er vinden. Zoals de moestuin, de siertuin, de
kruidentuin en natuurlijk de gezinstuin.
Er lopen 2 fietsroutes langs het complex, te weten de Westduinroute van de ANWB en
de Parkenroute van de Gemeente Den Haag. De leden hebben zich uitgesproken en delen
de mening van het bestuur. Het is juist het verschillende/ niet uniforme/weinig
georganiseerde dat ons complex(je) zo aantrekkelijk maakt. Er is meer dan tevredenheid
over het kleinschalige karakter van De Wijndaeler, ook de ongedwongen en regelvrije sfeer
staat hoog in het vaandel.
Vaak is behoud van het bestaande waardevol.
Er is een grootschalig plan van aanpak opgesteld voor het omliggend gebied.
Veranderingen genoeg. Het is niet in te schatten wat voor effect deze veranderingen
hebben op De Wijndaeler.
De buitenkant (voor de hoofdingang) is er behoorlijk slecht aan toe. Het wordt vaak gebruikt
als illegale dumpplaats.
Wel zijn allen het erover eens dat rondom De Wijndaeler het bomenbestand en walkant van
het boezemwater aangepakt dient te worden.
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Foto’s Ingrid van Biljouw
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Doelen:
Aannemende dat van de fietsroutes een beschrijving voorhanden is, kan wellicht voorgesteld
worden het complex van De Wijndaeler (en van eventuele andere aan de routes gelegen
complexen) in de routebeschrijvingen op te nemen.
Wellicht is het ook een idee om één of meer aparte fiets- of wandelroutes te ontwikkelen met als
halteplaatsen uitsluitend tuincomplexen.
De routebeschrijvingen zouden dan te verkrijgen moeten zijn bij de VVV.
Een ander idee is om bijvoorbeeld in De Posthoorn in overleg met de redactie een
wekelijkse/maandelijkse rubriek te verzorgen, waarin uitsluitend aandacht wordt besteed
aan complexen van De Haagse Bond.
In navolging van de beroepstuinders kan jaarlijks op een bepaalde dag een open huis worden
georganiseerd, waar een ieder wordt uitgenodigd één of meer tuincomplexen te bezoeken.
Hiervoor zou dan op uitgebreide schaal reclame moeten worden gemaakt.
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INLEIDING
Door de gemeente Den Haag is op 31 oktober 2008 een aanvraag voor rijkssubsidie
ingediend bij Senter Novem in het kader van de rijksbijdrage stimuleringsfonds
volkstuinen. Doel is een kwalitatieve verbetering van volkstuincomplexen, vergroten
van de betekenis van bestaande complexen vormt het uitgangspunt.
Het projectvoorstel “Tuinparken in de wereldstad aan zee” is een gezamenlijk project
van de gemeente Den Haag en de Haagse Bond van Amateurtuinders en vormt de
basis voor de aanvraag van de rijksbijdrage stimuleringsfonds volkstuinen.
Het projectvoorstel heeft als doelstelling het vergroten van de ruimtelijke en
functionele kwaliteit van volkstuinparken door:
A. het vergroten van de openbaarheid en publieksgerichtheid;
B. het bevorderen van het sociaal-recreatieve medegebruik;
C. het bieden van nieuwe tuiniermogelijkheden voor nieuwe groepen tuinders;
D. het vervullen van een voorbeeld- en educatiefunctie op het gebied van natuur en
milieu.
De gemeente Den Haag stelt voor om, vanwege de ligging in de krachtwijk Den
Haag Zuid-West, onder andere volkstuincomplex Florence Nightingale in aanmerking
te laten komen voor verbetering op grond van de rijksbijdrage stimuleringsfonds
volkstuinen.
Bij besluit van 13 februari 2009 is door Senter Novem aan de gemeente Den Haag
budget verleend in het kader van het stimuleringsfonds volkstuinen.
Dit Projectplan Verbetering Volkstuindersvereniging Florence Nightingale
bevat concrete voorstellen voor de opwaardering van het volkstuincomplex.
Uitgangspunt hierbij is de doelstelling van het projectvoorstel “Tuinparken in de
wereldstad aan zee”.
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WAT IS VOLKSTUINDERSVERENIGING FLORENCE NIGHTINGALE.
Florence Nightingale, dat zijn honderd paradijsjes waarop honderd gezinnen met
geweldig veel plezier en toewijding hun sier- en moestuinen onderhouden.
Naast de tuinen zijn er een biologische insectentuin, een insectenhotel en een
bijenstal. Er zijn zelfs potten bijenhoning van Florence Nightingale verkrijgbaar,
gemaakt door onze bijen en onze huisimker.
Ons complex is ook een wandelpark, waar velen komen wandelen, zoals ook de
bewoners van de nabijgelegen bejaarden- en verpleeghuizen, die vaak per rolstoel
worden rondgereden.
De voornaamste bezigheid van de vereniging is het actief tuinieren.

Daarnaast organiseert de vereniging, dankzij de inzet van onze vele vrijwilligers, in
en om het verenigingsgebouw diverse activiteiten voor de leden, maar ook voor
anderen zoals De Zonnebloem, schoolklassen en ouderengroepen.
Activiteiten die thans plaatsvinden zijn onder andere: klaverjassen, knutselen, bingo,
barbecue, dartcompetitie, fietstocht, bloemschikken, dansavonden, open dag.
Mogelijk zullen binnenkort een postzegel- en schaakvereniging van ons
verenigingsgebouw gebruik maken.
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De vereniging heeft voor al deze activiteiten en bezigheden diverse door vrijwilligers
gevormde commissies: activiteitencommissie, tuinadvies/controlecommissie,
taxatiecommissie, bouwadviescommissie, kantinecommissie.
De inspanningen van al deze vrijwilligers zijn voor de vereniging van levensbelang.
In juli 1947 werd de vereniging onder de naam Leyweg I opgericht aan de Leyweg,
ongeveer op de plaats van het huidige parkeerterrein van het HagaZiekenhuis.
Door de bouw van dit ziekenhuis moest de vereniging in 1968 verhuizen naar de
huidige lokatie aan de Dedemsvaartweg 70. Naar het omliggende park, werd de
naam toen gewijzigd in Florence Nightingale.
Wat zeggen anderen over Florence Nightingale?
In het kader van de Landelijke Complexenkeuring is Florence Nightingale gekeurd
door een deskundige jury van de AVVN, de landelijke organisatie van hobbytuinders.
Omdat Florence Nightingale 289 (93%) van de maximaal 308 punten behaalde, werd
het vierde en hoogste stadium van beheer en onderhoud toegekend.
Enige conclusies uit het juryrapport:
“ Een prettig park voor mens en dier. De tuinen zien er verrukkelijk uit, met een ware
hoorn van overvloed aan zelfverbouwde bloemen en groenten. Een showtuin met al
deze perfecte kassen. De tuinen bieden een royale blik op deze kleine paradijsjes,
zodat er voor de wandelaar veel te genieten valt. Opmerkelijk is, dat het zo groen en
natuurlijk aandoet als men vanuit de ooghoeken de hoge flats om het park ziet staan.
Een groene oase temidden van de steenhopen van de stad.”
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TOEKOMSTVISIE FLORENCE NIGHTINGALE
Bestuur en leden van volkstuindersvereniging Florence Nightingale onderschrijven
de doelstelling van het project “Tuinparken in de wereldstad aan zee”:
het vergroten van de ruimtelijke en functionele kwaliteit van volkstuinparken door
A. het vergroten van de openbaarheid en publieksgerichtheid;
B. het bevorderen van het sociaal-recreatieve medegebruik;
C. het bieden van nieuwe tuiniermogelijkheden voor nieuwe groepen tuinders;
D. een voorbeeld/educatiefunctie te vervullen op het gebied van natuur en milieu.
Ons tuincomplex heeft zeker mogelijkheden maar ook beperkingen.
Aan de hand van “Tuinparken in de wereldstad aan zee”, de “Nota Volkstuinen
Gemeente Den Haag” en de groslijst van de heer Herman Vroklage van de AVVN
heeft het bestuur een aantal voorstellen geformuleerd.

Volkstuindersvereniging Florence Nightingale grenst aan het Florence Nightingale
park en is de buurman van het HagaZiekenhuis dat binnen enige tijd zal worden
uitgebreid met Sophia Revalidatiecentrum en het Juliana Kinderziekenhuis.
Een extra ingang aan de zijde van de Florence Nightingaleweg zal de toegang vanaf
het HagaZiekenhuisterrein makkelijk maken. Ook het Verpleeghuis Houtwijk ligt
vlakbij. Volkstuindersvereniging Florence Nightingale wil voor de grote en kleine
patiënten van het HagaZiekenhuis en Verpleeghuis Houtwijk van betekenis zijn.
Met vertegenwoordigers van het ziekenhuis en verpleeghuis Houtwijk hebben reeds
oriënterende gesprekken plaatsgevonden. Ook is contact gezocht met Steinmetz de
Compaan, instelling voor mensen met verstandelijke en/of lichamelijke beperking.
Een aantal voorstellen is gericht op de bewoners van Den Haag Zuid-West.
Concreet willen wij de volgende voorstellen doen.
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A. VERGROTEN OPENBAARHEID EN PUBLIEKSGERICHTHEID
1. Extra ingang aan de Florence Nightingaleweg
De aanleg van een extra ingang voor de wandelaars vanuit het Florence
Nightingalepark zal de toegankelijkheid van het volkstuincomplex vergroten.
Hiertoe zal in het kader van de bouwplannen rondom het HagaZiekenhuis door en
voor rekening van de gemeente een brug, een toegangshek en een pad moeten
worden gemaakt. Dit van wethouder Norder afkomstige voorstel is onderdeel van de
aanpak van het gebied rond het ziekenhuis en reeds besproken met de heer B.
Lansbergen van Dienst Stedelijke Ontwikkeling gemeente Den Haag.
Bij de maatvoering en constructie dient rekening gehouden te worden met het
gebruik van rolstoelen.
De aansluiting op het volkstuincomplex zal tussen de tuinen 77 en 78 komen.
2. Welkom/informatieborden
Om de ingangen aantrekkelijker te maken dienen welkom/informatieborden te
worden aangebracht. De borden zullen informatie dienen te bevatten zoals
spelregels, openingstijden, plattegrond.
Ten behoeve van rolstoelgebruikers dient extra aandacht te worden besteed aan de
leesbaarheid (lettertype, grootte letters).
3. Parkbanken/afvalbakken
Voor de wandelaars dienen er op het volkstuincomplex voldoende rustpunten te zijn
in de vorm van zitbanken met armleuningen en rugsteun.
Naast de parkbanken dient voldoende ruimte te zijn voor rolstoelen. Bij de banken
dienen afvalbakken geplaatst te worden.
4. Wachthuisje/prieeltje
Nogal wat leden en gebruikers van ons complex zijn slecht ter been en maken
gebruik van de Taxibus. Gezien de wachttijden stellen wij voor op ons terrein bij de
ingang van het complex een wachthuisje in de vorm van een prieeltje te plaatsen.
Ontwerpen, maken en plaatsen kan in eigen beheer plaatsvinden.
5. Veiligheid /toegangshekken
De volkstuinders zijn nogal beducht voor het toenemen van onveiligheid op het
tuincomplex ten gevolge van het vergroten van de openbaarheid.
Voorgesteld wordt openen en sluiten van de toegangshekken door een automatisch
systeem te doen uitvoeren.
6.Veiligheid/openbare verlichting
In verband met de (sociale) veiligheid bij het in de avond openstellen van het
verenigingsgebouw dient op het park openbare verlichting te zijn tussen de ingang
en het verenigingsgebouw in de vorm van op de openbare verlichting aangesloten
lantaarnpalen. Uitvoering zoals in de rest van het Florence Nightingalepark en in
andere parken.
7. Paden/parkeerterrein
Verharding van de paden is noodzakelijk voor rolstoelgebruikers, mensen met
rollators, mensen met kinderwagens of personen die slecht ter been zijn.
De verharding moet vlak, aaneengesloten en stroef zijn ook in natte toestand.
Bidbook VTV Florence Nightingale
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De gemeente zal worden verzocht het achterstallig onderhoud van de paden en het
parkeerterrein grondig aan te pakken.
8. Herinrichten groen.
Het openbaar groen op het volkstuincomplex kan heel goed een opknapbeurt
gebruiken. Voorgesteld wordt om voor het herinrichten van het groen op het
volkstuincomplex advies in te winnen bij en de uitvoering te doen plaatsvinden door
het Groenbedrijf van de Dienst Stadsbeheer gemeente Den Haag.
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B. BEVORDEREN VAN HET SOCIAAL-RECREATIEVE MEDEGEBRUIK
Volkstuindersvereniging Florence Nightingale staat open voor het medegebruik door
verenigingen, wijkverenigingen,scholen, verzorgingshuizen en organisaties van
lichamelijk, verstandelijk of visueel gehandicapten.
Mogelijk zullen binnenkort een postzegel- en schaakvereniging van ons
verenigingsgebouw gebruik maken. Met het HagaZiekenhuis, Sophia-Revalidatie,
Juliana Kinderziekenhuis en Verpleeghuis Houtwijk zijn contacten gelegd om te
komen tot medegebruik. Gedacht wordt aan zowel passieve als actieve activiteiten,
zoals het verhoogd tuinieren op de plaats van de jeu de boulesbaan en creatieve
activiteiten (schilderen, bloemschikken) in het verenigingsgebouw.
Dit betekent wel dat het verenigingsgebouw de nodige faciliteiten moet kunnen
bieden. Het installeren van een invalidentoilet en het toegankelijk maken voor
rolstoelen zijn daarom vereist. Ook enig onderhoud van het gebouw is noodzakelijk.
1. Invalidentoilet. Het maken van een toilet t.b.v. invaliden
2. Toegang tot kantine rolstoelvriendelijk maken. Het maken van een schuifdeur
als toegang vanuit de hal tot de kantine.
3. Lexan voorzetramen. Het inbraakwerend bekleden van negen ramen met lexan
(veiligheid en isolatie)..
4. Rolstoelvriendelijk maken van de hoofdingang. De huidige toegangsdeuren
vervangen door toegangsdeuren met een grotere toegangsopening.
5. Veiligheid-verlichting. Aanbrengen van bewegingssensoren met verlichting aan
het verenigingsgebouw.
6. Vernieuwen dakbedekking. Uit onderzoek is de noodzaak hiervan gebleken.
7. Vernieuwen verdeelkast elektra.
8. Aanschaf defibrillator (inclusief cursus). Een Automatische Externe
Defibrillator (AED) is een praktisch levensreddend apparaat dat de gebruiker helpt
bij het reanimeren van patiënten met de symptomen van een hartaanval.
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C. HET BIEDEN VAN NIEUWE TUINIERMOGELIJKHEDEN VOOR NIEUWE
GROEPEN TUINDERS
Het is belangrijk voor de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van mensen om
contact te hebben met de natuur en te kijken, te ruiken, te luisteren, te voelen en te
proeven.
Volkstuindersvereniging Florence Nightingale wil tegemoet komen aan de behoefte
aan natuur, tuinieren en recreëren van ouderen, zieken en gehandicapten.
1. Plantentafels/verhoogd tuinieren
Op de plaats van de huidige jeu de boulesbaan, die niet gebruikt wordt, kan ten
behoeve van gehandicapten een verhoogd tuinieren-tuin worden aangelegd, die ook
kan dienen als geurentuin ten behoeve van visueel gehandicapten.
Een verhoogde plantentafel is een soort meubel van beton, polyester of
roestvrijstaal met een met grond gevulde bak van zo’n 15 cm hoogte.
De maten en afstanden zijn zodanig dat de rolstoelgebruiker er frontaal aan kan
zitten en er met de knieën of zelfs de armleuning van de rolstoel onder kan rijden.
Zo kunnen kleine planten en bloemen van dichtbij bekeken worden en de geuren
opgesnoven.
Als de bakken en de watervoorziening slim gemaakt worden, kun je er met de
rolstoel goed bij en hoeft er niet elke dag begoten te worden.
Appels gekweekt aan draden zijn voor slechtzienden goed te kweken en te plukken.
Aardbeien kunnen je heel goed in bakken kweken en plukken.
Er bestaan allerlei soorten hulpmiddelen voor de tuinders met lichamelijke
beperkingen
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D. HET VERVULLEN VAN EEN VOORBEELD- EN EDUCATIEFUNCTIE OP HET
GEBIED VAN NATUUR EN MILIEU.
1. Natuurlijkvriendelijk tuinieren
Volkstuindersvereniging Florence Nightingale streeft naar deelname aan het
Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren, een tweejarig begeleidingsproject van het
AVVN, de landelijke organisatie van hobbytuinders.
2. Aanschaf planten, apparatuur en materialen t.b.v. Natuurlijk Tuinieren.
3. Beschrijvingsborden
Interessante plaatsen op het tuincomplex zoals de reeds aanwezige vlindertuin, de
bijenstal en het insectenhotel worden voorzien van duurzame beschrijvingsborden.
De van duurzaam materiaal vervaardigde borden zullen worden voorzien van
informatie over de vlindertuin, de bijenstal en het insectenhotel.
Ten behoeve van rolstoelgebruikers dient extra aandacht te worden besteed aan de
leesbaarheid (lettertype, grootte letters), ook ten behoeve van rolstoelgebruikers.
4. Educatie
Het volkstuincomplex, de vlindertuin, de bijenstal (imker!), het insectenhotel en het
verenigingsgebouw kunnen gebruikt worden voor educatieve doeleinden.
Het bestuur zal hiervoor initiatieven nemen en contacten leggen met scholen,
groepen belangstellenden en wijkverenigingen.
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WAT FLORENCE NIGHTINGALE VAN DE GEMEENTE VERWACHT.
De huurovereenkomst van de vereniging geeft aan dat de volgende zaken voor
rekening van de gemeente zijn:
* onderhoud , vervanging en controle van de riolering (hoofdriool, niet aftakkingen);
* onderhoud , vervanging en controle van de waterleidingen (hoofdwaterleiding);
* het rooien van bomen en vormsnoei van het openbaar gedeelte;
* (her)aanleg van gazons, bermen en slootkanten van het openbaar gedeelte;
* baggeren van de sloten en overige watergangen en vervanging van beschoeïingen;
* asfalteren van de (hoofd)paden en het parkeerterrein;
* vervanging van hekwerken van het openbaar gedeelte;
* onderhoud aan het gemeentelijk groen.
Wij verzoeken de Dienst Stedelijke Ontwikkeling en de Dienst Stadsbeheer van de
gemeente Den Haag om binnen de mogelijkheden van hun budget extra
inspanningen te doen om knelpunten op het volkstuincomplex aan te pakken.
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BEGROTING PROJECTPLAN
VERBETEREN FLORENCE NIGHTINGALE
A. VERGROTEN OPENBAARHEID EN PUBLIEKSGERICHTHEID
1. Extra ingang (brug, pad, toegangshek)

toekomstige ontwikkeling

2. Welkom/informatieborden 2 stuks

€ 3.000

3. Parkbanken/afvalbakken 4 stuks

€ 4.000

4. Wachthuisje/prieeltje

€ 3.000

5. Automatische toegangsinstallatie hekken

€ 10.000

6. Lantaarnpalen/openbare verlichting

gewenst in de toekomst

7. Paden/parkeerterrein opknappen

gewenst in de toekomst

8. Herinrichten groen

`

€ 20.000

B. BEVORDEREN SOCIAAL-RECREATIEVE MEDEGEBRUIK
1. Invalidentoilet

€ 11.130

2. Toegang tot kantine rolstoelvriendelijk maken.

€

3.050

3. Lexan voorzetramen

€

6.950

4. Rolstoelvriendelijk maken van de hoofdingang

€

4.200

5. Bewegingssensoren met verlichting op het verenigingsgebouw

€

1.000

6. Vernieuwen dakbedekking

€ 10.000

7. Vernieuwen verdeelkast elektra

€

2.650

8. Aanschaf defibrillator (inclusief cursus)

€

2.000

C. NIEUWE TUINIERMOGELIJKHEDEN VOOR NIEUWE GROEPEN TUINDERS
1. Plantentafels verhoogd tuinieren 4 stuks

€

4.000

D. VERVULLEN VOORBEELD- EN EDUCATIEFUNCTIE NATUUR EN MILIEU.
1. Deelname Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren

€

6.500

2. Aanschaf planten, apparatuur, materialen t.b.v. Natuurlijk Tuinieren.

€

6.500

Beschrijvingsborden

€

4.000

Onvoorzien

€ 12.020

Totaal excl. BTW

€ 114.000
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PROCEDURE/TIJDPAD
Concept Projectplan voor commentaar naar
voorzitter Haagse Bond

begin juli 2009

Concept Projectplan voor commentaar naar
de heer W. Duys/DSO

begin juli 2009

Voorlichting en definitieve besluitvorming door de leden
van VTV Florence Nightingale

november 2009

Definitieve indiening plan

november 2009

De daadwerkelijke uitvoering kan dan in 2010 plaatsvinden
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COLOFON
Projectleider
e-mail: peterbeijersbergen@casema.nl
tel. 070-3686707

Peter Beijersbergen

Assistent-projectleider/contact HagaZiekenhuis
e-mail: spaans@maart-yvonne.demon.nl
tel. 0174-296919

Maarten Spaans

Volkstuindersvereniging Florence Nightingale
Dedemsvaartweg 70, 2545 AC Den Haag
Secretariaat Donker Curtiusstraat 5A, 2555 XT Den Haag
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BIDBOOK
Stadstuinpark

Houtwijk de Noord

Winter of zomer
Regen zonneschijn of sneeuw
Altijd mooi: de tuin

Amateurtuindersvereniging HOUTWIJK de NOORD

Introductie
Houtwijk de Noord is een vereniging van amateurtuinders (voorheen volkstuinders geheten en
een groot deel van onze leden beschouwt zichzelf nog steeds als volkstuinder).
De vereniging met 78 tuinen is gevestigd in het Uithofgebied gelegen in het zuidwesten van
Den Haag aan de rand van de stad en opgericht 19 december 1977. Het complex ligt in het
natuur- en recreatiegebied van de Uithofspolder. Alhoewel qua verenigingsverband
gescheiden van zustervereniging “Het is altijd Wat” is het totale terrein waarop beide
verenigingen zijn gevestigd één geheel.
Het natuur- en recreatiegebied wordt doorkruist met wandelpaden, fietspaden en rijwielpaden.
Men mag er niet met de auto komen. Aan de Uithoflaan, de achtergrens van ons complex, lag
tot voor kort een gebied met glastuinbouw. Nu wordt daar een villawijk gebouwd.
Gedeeltelijk is deze wijk gereed
Het complex is minimaal van opzet: een middenpad met doodlopende smalle zijpaden
waaraan links en rechts steeds 6 tuinen zijn gelegen. De tuinen hebben een oppervlakte van
144 m2. Er is aan de rechterzijde ook nog een smal pad langs de sloot. Dit pad was in een zeer
slechte toestand door verzakkende tegels. Na vele te vergeefse verzoeken aan de gemeente
voor materiaal om het pad op te knappen (zand en kantplanken) hebben we op eigen kosten
het pad opgeknapt, nadat, als gevolg van de gevaarlijke situatie, een persoon in de
naastgelegen sloot is gevallen, gelukkig zonder heel ernstige gevolgen.
De minimale opzet is mede een gevolg van het gemeentelijke plan om eerst een tijdelijk
complex beschikbaar te stellen in afwachting van een definitieve plaats die ten tijde van de
verhuizing van de voorganger van onze vereniging die plaats moest maken voor de
uitbreiding van Den Haag. Die definitieve plaats is er nooit gekomen en dus zitten we nu nog
steeds op de als tijdelijk bedoelde plaats.
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Verenigingskarakteristiek
Onze vereniging streeft er naar een afspiegeling te zijn van de maatschappij in Nederland.
Opgemerkt wordt daarbij dat met name de hogere inkomens erg ondervertegenwoordigd zijn.
Vanaf het ontstaan van onze vereniging is een belangrijk deel van het aantal leden van nietNederlandse afkomst. Zo zijn er relatief veel leden van Italiaanse afkomst en sinds enige jaren
ook van voormalig Joegoslavische afkomst. Daarnaast zijn er leden afkomstig uit diverse
andere landen.
Veel van de leden hebben een zogenaamde utiliteitstuin: men kweekt er producten voor de
eigen consumptie in aanvulling op het gezinsbudget of omdat men graag wil weten wat men
eet (biologisch voedsel). Deze verschillende redenen die men heeft om een tuin te hebben,
levert ook wel eens spanning binnen de vereniging op. Zo is er een aantal leden dat graag zou
willen dat er natuurlijk wordt getuinierd, anderen zien dat weer als een beperking van de
mogelijkheden om een hoge productie van hun tuintje te halen. Momenteel is het gebruik van
kunstmest en wettelijk toegestane bestrijdingsmiddelen op het complex niet strikt verboden.
Wel wordt geconstateerd dat in de loop der jaren een mentaliteitsverandering ten gunste van
een beperking van deze middelen plaatsvindt. De verwachting is gerechtvaardigd dat deze
verandering doorzet.
De laatste jaren wordt een groei van het aantal tuinen waar men het kweken van groente e.d.
niet meer centraal stelt gezien. Er worden huisjes gebouwd en het buiten zijn en het actief
tuinieren in een aangenaam groene omgeving is wat men nastreeft.
Voorzieningen
Sinds enkele jaren is de riolering op het complex uitgebreid en ligt er tot aan elke tuin een
rioolaansluiting evenals een drinkwateraansluiting. Degenen die een huisje hebben en water
en/of riolering willen hebben in het huisje moeten zelf zorg dragen voor de aanleg op hun
tuin. Met een subsidie van Staedion heeft de vereniging dit jaar per 12 tuinen twee
aansluitpunten voor elektriciteit kunnen realiseren, bedoeld voor het hanteren van elektrische
hulpmiddelen bij het tuinieren. Het is dus niet bedoeld voor “huishoudelijk”gebruik zoals
koelkast en verwarming.
Met eigen middelen en arbeid is een verenigingsgebouw gebouwd, met opslagruimte en een
terras. Ook is er een winkeltje waar zaden, potgrond, tuinaarde, meststoffen, tonkinstokken
e.d. worden verkocht en waarvan de kleine winst ten bate van de vereniging komt. Ook wordt
daar plantmateriaal verkocht dat zelf is gezaaid en opgekweekt in een hobbykasje van de
vereniging. In totaal is daar de ruimte van 2 tuinen voor vrijgemaakt. In de oorspronkelijk
opzet van het complex was met centrale voorzieningen geen rekening gehouden.
In het verenigingsgebouw zijn toiletten aanwezig waarvan één toegankelijk is voor
rolstoelers. In het gebouw is ook een keukentje en zijn voorzieningen als koel- en vrieskasten.
Consumpties kunnen daar worden gekocht en gebruikt. De kantine is meestal slechts in het
weekend open. Wandelende bezoekers zijn, als de kantine open is, welkom om even te zitten
en desgewenst, tegen betaling een consumptie te gebruiken.
Samen met onze zustervereniging “Het is Altijd Wat” heeft de vereniging de beschikking
over een pomp voor sproeiwater die op het oppervlakte water is aangesloten. Door middel van
een leidingennet heeft iedere tuin een aansluiting voor sproeiwater waarbij geen gebruik hoeft
te worden gemaakt van duur drinkwater.
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Bereikbaarheid en openbaarheid
Omdat Houtwijk de Noord –evenals Het is Altijd Wat- vrij diep in het Uithofgebied ligt, is de
bereikbaarheid niet goed. De complexen liggen in een natuur- recreatiegebied waar
gemotoriseerd verkeer verboden is. Parkeren kan dus alleen aan de rand van het gebied waar
vandaan dan te voet of per fiets verder moet.
Voor leden die op grond van een medische verklaring bezwaarlijk te voet de tuin kunnen
bereiken, is een beperkte mogelijkheid om bij het toegangshek te parkeren; er is daar een
klein parkeerterreintje aangelegd. Men dient dan wel jaarlijks een ontheffing aan te vragen om
door het gebied te mogen rijden. Uiteraard zijn daar kosten aan verbonden (leges).
Het terrein waarop beide verenigingen zijn gevestigd heeft slechts één toegangshek.
Houtwijk de Noord ligt aan het eind. De leden moeten dus eerst door het complex van “ Het is
Altijd Wat” lopen voor ons complex bereikt kan worden. Dit afsluitbare hek is overigens door
de beide verenigingen zelf gekocht en geplaatst.
Sinds kort beschikken wij dankzij de gemeente over een achternooduitgang: een bruggetje
richting de Uithoflaan. Dit ruggetje is net breed genoeg voor een brancard. De
achternooduitgang heeft nog geen (afsluitbaar) hek.
Het centrale toegangshek is wel afsluitbaar. Alle leden van beide verenigingen hebben een
sleutel.
Het complex is een openbaar wandelpark en toegankelijk voor bezoekend publiek
Fietsen is verboden. De openingstijden zijn zomers van 8.00 - 20.00 uur en na 1 oktober tot 1
april van 9.00-16.00 uur.
De bewegwijzering is niet optimaal. Bij de entrees van het Uithofgebied is de situering van de
complexen op de Gemeentelijke informatieborden aangegeven. Op de paden naar de
complexen ontbreekt de aanduiding.
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Activiteiten
Houtwijk de Noord geeft de leden alle ruimte om te tuinieren op de wijze die men zelf
verkiest. Voor een krappe meerderheid van de leden is tuinieren ook het enige wat men doet.
De vereniging zelf leeft verder niet echt voor hen. Deze leden bezoeken nooit de
ledenvergaderingen en men neemt niet deel aan andere activiteiten. Voor hen is het
verenigingsgebouw niet meer dan een plaats waar men naar het toilet kan gaan en waar men
een consumptie kan verkrijgen. Deze leden maken doorgaans wel gebruik van de faciliteiten
die ons winkeltje biedt, zoals het inkopen van grond, zaden en plantjes.
Door de geringe omvang van het gezamenlijk groen is het verrichten van gezamenlijke
werkbeurten een zeldzaamheid. Hierdoor ontbreekt de mogelijkheid van het bevorderen van
integratie en het ontstaan van het verenigingsgevoel. Anderzijds beschikt de vereniging wel
over vrijwilligers waarop een beroep kan worden gedaan als bepaalde werkzaamheden, vooral
met betrekking tot het onderhoud van de opstallen, moeten worden uitgevoerd.
In de wintermaanden wordt op de zaterdagmiddagen een kaartcompetitie (klaverjassen en
jokeren) gehouden waaraan, naast een aantal eigen leden, leden van Het is Altijd Wat en ook
niet-leden deelnemen. Ook is er de jaarlijkse kerstbingo voor leden en hun familie/kennissen.
Reeds meerdere malen werd een barbecue georganiseerd evenals een kookcursus met
buitenlandse gerechten (met behulp van onze leden afkomstig uit die landen)
In het verleden heeft een amateurimker op de tuin zijn bezigheden gehad, maar door de
beperkte ruimte leidde dat tot veel klachten van mensen die in de aanvliegroute zaten zodat
deze activiteit moest worden beëindigd.
Rust staat hoog in het vaandel van onze vereniging. Er mag geen harde muziek worden
gespeeld en in het verenigingsgebouw wordt geen muziek ten gehore gebracht. Er is geen
radio of TV aanwezig.
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PLANNEN
Wij zijn ons bewust van de maatschappelijke waarde die volkstuinen kunnen en moeten
hebben. Het projectplan van de Haagse Bond “Tuinparken Wereldstad aan Zee” wordt dan
ook volledig onderschreven. De vereniging is er zich echter er ook sterk bewust van de
beperkingen die ons complex nu eenmaal in zich heeft als gevolg van de ligging, grootte en
inrichting.
Openbaarheid en publieksgerichtheid
De openbaarheid en publieksgerichtheid zullen worden bevorderd Dit vereist een uitnodigend
bord bij de ingang. Een belangrijk punt van aandacht vormt thans het bewerkstelligen van een
mentaliteitsverandering bij een aantal leden, dat nu bezoekers toch met enige argwaan
bekijken. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de beeldvorming die de heterogene
samenstelling van het ledenbestand heeft over de status van een openbaar wandelpark.
Tegenslag daarin wordt ondervonden nu de vereniging de laatste tijd regelmatig
geconfronteerd is geworden met de resultaten van “proletarisch winkelen”, zodat je als
volkstuinder achter het net vist als je je groente en fruit wilt oogsten. Of zelfs, zoals afgelopen
jaar is voorgekomen, hele bomen, waar in naar schatting 30 kilo appelen hing, leeggeplukt
aantreft. Deze voorvallen versterken de scepsis van verschillende leden t.a.v. de openbare
toegankelijkheid.
Een van de manieren om daar goed mee om te gaan is om wel te zorgen dat buiten de
openingsuren het complex goed is afgesloten.
Door de achteruitgang beter te benutten onder meer door het plaatsen van een afsluitbaar
hekdeur kan een route worden geboden die een rondje mogelijk maakt door het park, ons
complex en de nieuwe wijk. Nu bestaat de indruk dat deze route al wel bekend is bij de
hondenbezitters onder de bewoners van de nieuwe wijk.
Sociaal-recreatief medegebruik
Ons verenigingsgebouw is ’s avonds moeilijk multi-inzetbaar, veroorzaakt door vooral de
slechte bereikbaarheid. Men moet eerst door een donker park lopen en dat geeft allerlei
gevoelens van onveiligheid. Men kan er niet makkelijk komen met gemotoriseerd vervoer, dat
beperkt ook de mogelijkheden overdag.
In het verenigingsgebouw zijn toiletten aanwezig, waarvan een toegankelijk is voor
rolstoelers. De toiletten zijn voor iedereen toegankelijk als het verenigingsgebouw open is. Is
het verenigingsgebouw gesloten dan kunnen de leden het halletje waarin de toiletten zijn
gelegen met een sleutel openen
Onderzocht wordt om met steun van derden een AED op ons terrein te plaatsen.
In de pijplijn is het initiatief om de nieuwe bewoners van de in aanbouw zijnde wijk te wijzen
op het bestaan en het betrekken bij ons complex. Gedacht wordt hierbij onder meer aan het
organiseren van een open dag waarbij de buurtbewoners worden uitgenodigd een kijkje op
ons complex te nemen. Er kan dan ook een aanbod worden gedaan om door ons zelf
opgekweekt plantmateriaal te kopen.
Een van de ideeën die voorts zal worden uitgewerkt is een kookmiddag (buitenlands koken) te
organiseren waaraan ook buurtbewoners kunnen deelnemen
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Het bieden van tuiniersmogelijkheden voor nieuwe groepen tuinders
Gezien de samenstelling van het heterogene ledenbestand met een redelijke groot aantal
nieuwe Nederlanders vindt dit al plaats. Als gevolg daarvan wordt een grote variëteit aan
gewassen (groente) op de tuinen gekweekt
Voorts is er het volgende door de leden aangedragen idee om een tuin ter beschikking te
stellen aan een therapeutische instelling. Wij willen daarbij dan ook praktijkhulp bieden bij
tuinieren. We zijn voornemens over deze mogelijkheid contact op te nemen met een of
meerdere organisaties op dit gebied in Den Haag
Het vervullen van een voorbeeld- en educatiefunctie op het gebied van natuur en milieu
Actie zal worden ondernomen om in overleg met een school of andere instelling voor kleine
groepen een rondleiding te geven met uitleg over groei, oogst en verwerking van
consumptiegewassen. Voor veel kinderen is immers de natuur een abstract begrip. Ook kan
een van onze leden op de school een workshop geven over tuinieren met materiaal van de
tuin. Rondleidingen kunnen uiteraard ook voor andere belangstellenden gegeven worden.
.
ONZE WENSEN
Wij hebben in het verleden zelf veel gedaan aan ons complex, ook voor zaken waarvan wij
later hoorden dat zusterverenigingen voor dat soort werkzaamheden gesteund zijn door de
gemeente in de vorm van materiaal en/of menskracht.
Steun is noodzakelijk voor het realiseren van:
De aanschaf en plaatsing van een hek waarmee de achteruitgang kan worden
afgesloten.
-

Aanschaf en aanbrengen van wegwijzerborden naar het complex in het
Uithofgebied

-

Een bord bij de ingang dat uitnodigt om over ons complex te wandelen. ( Dit is
inmiddels een realiteit).

-

Aanschaf en plaatsing van elektrisch bedienbare sloten op beide hekken zodat
deze sloten op een tijdklok gezet kunnen worden.

-

De toiletten in het verenigingsgebouw zijn bereikbaar vanuit het halletje en
daarmee is ook de rest van het verenigingsgebouw te betreden. Aangezien de
deur moeilijk te beveiligen is, is een algemene openstelling van het halletje,
vanuit beveiligingsoptiek, niet goed mogelijk. Teneinde toch in geval het
verenigingsgebouw is gesloten een toiletmogelijkheid te bieden zal in overleg
met de gemeente de mogelijkheden en haalbaarheid worden onderzocht van
een openbaar toilet, waarbij toegankelijkheid en onderhoud (en schoonhouden)
aan de orde komen.

-

Bemiddeling bij instellingen die gebruik zouden kunnen maken van de
expertise van onze leden.
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Tenslotte
De Amateurtuindersvereniging Houtwijk de Noord is en blijft altijd bereid om mee te denken
en om wat in ons vermogen ligt te doen als het gaat om de tuincomplexen een plaats te geven
in het maatschappelijk leven van een stad als Den Haag

Colofon:
Amateurtuinders Vereniging Houtwijk de Noord.
Opgericht: 19 december 1977
KvK: 40409602
Correspondentie adres: Ellekomstraat 35, 2573XB Den Haag (070-3460403)
Telefoon verenigingsgebouw: 0174-292238
Voorzitter: J.C. de Winter
Secretaris: H.Tellekamp Booland
Secretariaat: Nieuwendamlaan 30, 2547 JK Den Haag
Penningmeester: N. Briedé
Februari 2010
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Inleiding
Eigen Arbeid is een vereniging, opgericht op 4 juli 1917, die in zeer
positieve zin aan de weg timmert. De leden realiseren zich dat zij
weliswaar lid zijn, maar dat zij tegelijkertijd ook een rol hebben in
het maatschappelijke en sociale leven. Dit en dat is ook bij
gemeentelijke instanties genoegzaam bekend, laten zij op vele
manieren blijken.
Het complex is een door de omgeving goed bezocht openbaar
wandelpark. Met zijn zeer vele banken is het de plaats waar o.a. vele
bewoners van Huize Landscheiding graag toeven en genieten van de
mooie uitzichten die ons complex biedt op de tuinen en de landelijke
omgeving. En dan ook nog de wetenschap van onze Koninklijke buren
die op korte afstand wonen.
Het milieu is ook bij Eigen Arbeid in goede handen. Al het
gemeenschappelijke groen op het complex wordt op een natuurlijke
en ecologische wijze beheerd en wel zodanig dat dit het hoogst
haalbare Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren met vier stippen
tot resultaat heeft gehad. Een van de zeven verenigingen in
Nederland!
Om alle aspecten van deze wijze van tuinieren goed over het
voetlicht te brengen, zijn overal informatieve bordjes geplaatst die
wandelaars en ook de eigen leden inzicht verschaffen. De
vogelrijkdom is op het complex mede door deze wijze van beheer
enorm toegenomen. Zo zitten er regelmatig ransuilen onder de nok
van ons verenigingsgebouw De Stal en hebben in een van de tuinen
ransuilen gebroed en twee jongen groot gebracht.
Eigen Arbeid is ook regelmatig betrokken bij radio- en tvprogramma’s. Recent werkte ze mee aan opnamen voor de serie
Groenlicht, een milieu programma van de Gemeente Den Haag en
uitgezonden door TV West. Ook geeft zij medewerking aan
projecten voor scholieren. Zo helpen leerlingen van De Vrije School
ons bij het knotten van de wilgen.
Een gastvrij onthaal in De Stal is er voor o.a. gasten van De
Zonnebloem en bewoners van Huize Landscheiding, maar ook voor
bijvoorbeeld een vrijwilligersbijeenkomst op verzoek van
gemeentelijke instanties. Naast bingo- en kaartavonden is er ook
gelegenheid tot het spelen van jeu de boules.
Bidbook ATV Eigen Arbeid
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Wandelpark
Geheel in overeenstemming met het gemeentelijk huurcontract
is het complex vrij toegankelijk. In de zomerperiode
(1 april t/m 30 september) is dit van 09.00 tot 20.00 uur en in de
overige maanden van 11.00 tot 16.00 uur.

Ook Burgemeester
Van Aartsen is onder de
indruk.

En voor wie het wil zien,
valt er altijd iets te
ontdekken, ook al moet
je soms goed kijken….

Bidbook ATV Eigen Arbeid

Om wandelaars bij hun lange wandeling over het complex tegemoet
te komen zijn er ruim 25 banken verspreid over het complex
geplaatst. En uiteraard op plaatsen waarbij het rustig zittend, volop
te genieten valt van de omgeving, waaronder de onvervangbare
aanblik op de Duivenvoordse- en Veenzijdsepolder. Vele
vogelsoorten, waaronder zeer veel ooievaars, maar ook spelende
hazen en konijnen kunnen op het gemak worden gadegeslagen. Aan de
zijde van het natveenlandschap valt in het voorjaar ook de
beschermde moerasorchis en de grote ratelaar waar te nemen. Op
onze website (www.eigenarbeid.nl) staat voor elk seizoen een
wandeling aangegeven.
Een plezierige bijkomstigheid is de aanwezigheid in onze nabijheid
van Café Restaurant De Landbouw.
Mocht de relatie met de vorige
uitbater slecht zijn, een verademing is
de samenwerking met de nieuwe
uitbaters. De hoge ligging van hun
terras maakt gasten nieuwsgierig en
maken vervolgens een wandeling over
ons complex. Zo iets moois zagen zij
niet eerder en dan ook nog openbaar toegankelijk……. En wat nog
leuker is, inmiddels zijn drie gasten van De Landbouw lid geworden
en nu zeer enthousiaste tuinders. En op onze wachtlijst prijken
namen van nog meer van hun gasten.
Onze paden zijn redelijk goed begaanbaar met invalidenwagens en
mensen met een rollator. Waar dit nog niet helemaal goed is, wordt
er dit en komend jaar verder aan verbetering gewerkt.

Aanbeveling: Met name de Gemeente
zal meer bekendheid moeten geven
aan het hebben van tenminste 17
openbare en goed onderhouden
wandelparken.
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Natuurlijk tuinieren

De in 1985 ontvangen
gemeentelijke
onderscheiding
“De Gulden Ooievaar”
hangt naast het met
trots gevoerde
“Nationaal Keurmerk
Natuurlijk Tuinieren”

Sinds 1998 zijn we zeer actief en daarmee een voorbeeld voor tal
van andere verenigingen op het gebied van het natuurlijk beheer van
ons complex. Dit resulteerde in 2003 in de toekenning van het
hoogst haalbare Keurmerk met 4 stippen! In het jaar 2010 staat een
herbeoordeling voor de deur. Uiteraard zullen we ons tot het
uiterste inspannen om het Keurmerk weer voor de daarop volgende
vier jaar toegekend te krijgen.
Het natuurlijke beheer van het complex is beperkt tot het
gemeenschappelijke groen wat ons complex rijk is. Tegelijkertijd
dragen we dit beheer breed uit. Het positieve gevolg daarvan is dat
we op steeds meer tuinen kunnen zien dat dit beheer geheel of
gedeeltelijk wordt overgenomen. Dit beheer is ook voor steeds meer
mensen reden om zich juist bij onze vereniging als kandidaatlid aan
te melden. Een groeiende wachtlijst is het gevolg.
Alle elementen van het natuurlijk tuinieren zijn voor wandelaars
zichtbaar gemaakt door middel van fraaie bordjes met daarop in
tekst en beeld uitleg.

Soms komt de echte
ooievaar ook nog even
buurten….. en hopelijk
ooit nog eens echt
nestelen.

Natuurlijk beheer is niet de natuur ongecontroleerd zijn gang te
laten gaan, maar gericht werken aan het in stand houden van de
ecologische kringloop. En juist dit beheren vraagt niet alleen veel
energie maar ook liefde voor de natuur. Daarom wordt er op
maandagochtenden gewerkt met een groep liefhebbers die dit naast
hun andere verplichtingen voor de vereniging doen.
Aanbeveling: Haagse Bond, gemeente en de verenigingen zullen
gezamenlijk inspanningen leveren om het natuurlijk tuinieren te
bevorderen en daarmee de aantrekkelijkheid van de complexen te
vergroten en een bijdrage te leveren aan een beter milieu.

Ransuilen deden dit wel
en met succes: twee
jongen!
Bidbook ATV Eigen Arbeid
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uw bezoek verwelkomd
door fraaie bloemenweiden,
rondzoemende bijen, jonge
zwanen en meerkoeten…..
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Educatie
Eigen Arbeid is met de regelmaat van de klok gastheer voor
voorlichtingsbijeenkomsten.
Zo stellen wij onze accommodatie o.a. beschikbaar voor het geven
van bijvoorbeeld een Cursus Snoeien van de Haagse Bond. Niet alleen
in het verenigingsgebouw, maar ook buiten waar het geleerde in de
praktijk kan worden gebracht.
Verenigingen en tuinclubs vanuit de wijde omgeving (Leiden,
Nieuwerkerk a/d IJssel, Barendrecht, Zoetermeer, Wassenaar,
Noordwijk, Zaandam en natuurlijk ook uit Den Haag) komen bij ons
op bezoek om met name te zien hoe of wij het natuurlijk tuinieren in
de praktijk brengen. Het hoeft geen betoog dat de gasten
enthousiast en met enige jaloezie ons complex weer verlaten.
Ons complex is al enige jaren een gewilde leerplaats voor leerlingen
van de Vrije School. In samenspraak met de
schoolleiding, gemeentelijke ambtenaren
van het Stadsdeelkantoor Haagse Hout en
Eigen Arbeid wordt er een schema gemaakt
van door de leerlingen te verrichten
werkzaamheden. Voornamelijk betreft dit
het knotten van de wilgen, het nalopen op
eenvoudig snoeiwerk in de bomensingels en
het verwerken van het gesnoeide hout in
bijvoorbeeld takkenrillen. En dat de
leerlingen enthousiast zijn, is elk jaar
opnieuw merkbaar. En uiteraard zijn wij net zo enthousiast.

De werkzaamheden
hebben zelfs de
aandacht van een
filmploeg die in
opdracht van de
Gemeente Den
Haag en TVWest
werkt!

Bidbook ATV Eigen Arbeid
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Public relations




Omslag verenigingsblad




Aanbieding
jubileumboek

Binnen deze layout
ontvangen de leden met
een mailadres wekelijks
de laatste weetjes.



Paddenpoel
In januari 2000 is deze
paddenpoel, in het kader van het
project van de AVVN Natuurlijk
Tuinieren, tot stand gekomen.
Het middengedeelte is
plm. 150 cm diep.
Dat is diep genoeg om de
kikkers en salamanders die in het water in de modder
overwinteren te beschermen tegen de vorst.
De natuurlijke oever van de vijver is zodanig dat het voor de
watervogels, kikkers, padden en salamanders géén probleem is
aan land te komen. Als nest- en schuilgelegenheid zijn
dakpannen en een wilgentenen beschoeiing aangebracht. In het
midden van de vijver is een gevlochten eendennest geplaatst.
Langs de oever is er schuilgelegenheid tussen het riet en de
planten. Achter de ‘dijk’ is een mengsel van wilde bloemenzaad
ingezaaid.

Natuurlijk Tuinieren

Bidbook ATV Eigen Arbeid



Vier maal per jaar laten we ons verenigingsorgaan
verschijnen. Hoewel we honderdzestig leden hebben,
verzenden we er driehonderd. Naast donateurs,
adverteerders en zusterverenigingen, zenden wij ons blad
ook aan een ieder waarvan wij vinden dat het belangrijk is
dat men weet wat er bij onze vereniging gaande is.
Alle vergaderingen binnen de vereniging zijn openbaar,
worden vooraf aangekondigd en de agenda gepubliceerd.
Daarnaast wordt de actuele stand van zaken wekelijks aan
de leden kenbaar gemaakt middels een handgeschreven
publicatiebord en voor de (inmiddels 130) leden die over een
mailadres beschikken ook in een digitale vorm.
De structuur van onze vereniging, de openheid, het grote
arsenaal vrijwilligers en de wijze waarop ons complex
beheerd wordt, maken ons tot een voorbeeld vereniging,
vaak genoemd door het AVVN, de landelijke organisatie van
hobbytuinders.
Tweemaal per jaar is er een zogenoemd
Schenkstrook/Landscheidingoverleg. In dit overleg
participeren de wijkberaden Bezuidenhout en Mariahoeve
alsmede de tuindersverenigingen Loolaan, Zonneweelde,
Mariahoeve en Eigen Arbeid. Bij toerbeurt wordt het
voorzitterschap en het secretariaat vervuld. Binnen dit
overleg wordt besproken op welke punten we van elkaars
diensten gebruik kunnen maken, gezamenlijk moeten
optreden alsmede het uitdragen van gemeenschappelijke
belangen, zoals de openbaarheid van onze complexen.
Hoewel ons verenigingsgebouw in principe niet voor verhuur
beschikbaar is, maken wij een uitzondering voor
aanverwante organisaties. Zo hield bijvoorbeeld
Vogelbescherming afd. Den Haag haar
nieuwjaarsbijeenkomst bij ons. Ook waren wij gastheer voor
een aantal gemeentelijke (studie) bijeenkomsten en
ontvingen we gastvrij bewoners van Landscheiding en
diverse afdelingen van De Zonnebloem.
Het bezit van het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren
en dan ook nog in de hoogste categorie is van niet te
onderschatte waarde bij het bedrijven van PR. We doen er
dan ook alles aan om dit ook voor wandelaars op ons complex
duidelijk zichtbaar te maken middel fraaie, verklarende
bordjes.
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Samenvatting
Onze vereniging voert een naam die aan duidelijkheid niets te wensen
overlaat. Alle stormen van de zes verhuizingen tussen 1917 en nu van
het complex heeft zij getrotseerd. Met groot enthousiasme staan
veel leden klaar om waar nodig hand- en spandiensten te verrichten.
De samenwerking met gemeentelijke instanties in Den Haag en
Wassenaar (want binnen deze gemeente ligt ons complex) zijn zeer
goed te noemen.
Men zou haast denken dat er niets meer te wensen is. En dat is
nu net niet helemaal waar. Want na vijfentwintig jaar alle
soorten weersomstandigheden te hebben getrotseerd is onze
beschoeiing dringend aan vervanging toe. En laat dit nu de
verantwoordelijkheid zijn van de Gemeente Den Haag!
Jammer genoeg leent ons complex zich niet voor de aanleg van
natuurvriendelijke oevers achter de tuinen. Wel geschiedt het
maaien van die oevers op de wijze die past in de doelstellingen van
het natuurlijk tuinieren.
Door op een goede wijze met het AVVN (de landelijke organisatie
voor hobbytuinders), de Haagse Bond, de aangesloten verenigingen
en de diverse gemeentelijke instanties samen te werken, kan worden
gewerkt aan het tot stand komen van goedkoop onderhouden
PRACHTPARKEN!

Colofon:
Verantwoordelijke
bestuursleden:
Teun Scherpenzeel
Harry Staas
Samenstelling brochure:
Harry Staas ©
augustus 2009

Bidbook ATV Eigen Arbeid

7

Bidbook ATV Eigen Arbeid

8

Bidbook ATV Eigen Arbeid

9

ATV BUITENLUST

BID BOOK

Copyright © 2010

Rien Kinnegin, voorzitter ATV Buitenlust

Inleiding
Amateurtuindersvereniging Buitenlust (ATVB) is sinds 1979 is gevestigd in het Kruisvaarderspark te
Rijswijk. Adresaanduiding: de Van Vredenburchweg nabij 160, kadastrale aanduiding sectie B, nummer
698.
De vereniging heeft een ledenbestand van 26 en is daarmee één van de kleinere amateurtuindersverenigingen van de 17 bij de Haagse Bond aangesloten verenigingen.
Het complex omvat 27 percelen waarvan 26 bestemd zijn voor tuinders en 1 voor het
verenigings/faciliteitengebouw. Op de tuinen zijn geen huisjes geplaatst. Aanwezige opstallen op de
tuinen zijn opbergruimten voor tuingereedschap e.d. en kweekkasjes. Het complex heeft sier-, moes- en
wilde tuinen en combinaties van deze soorten.
ATVB maakt deel uit van het Kruisvaarderspark. Dit park is erg geliefd bij wandelaars; niet alleen bij de
bewoners van de direct aangrenzende woonwijken, maar ook uit de wijdere omtrek. De tuinen van ATVB
maken steevast deel uit van hun wandelingen. Tuinders en reguliere wandelaars praten regelmatig met
elkaar. Het Kruisvaarderspark bevindt zich in de zogenaamde Landgoederenzone. Hiervoor ontwikkelt de
gemeente Rijswijk een nieuw bestemmingsplan. Het eerste concept van dit plan projecteerde een
golfbaancomplex in het Kruisvaarderspark dat ten koste zou gaan van het wandelgebied. Ruim 50% van
de inspraak op dit plan was gericht op het behoud van het wandelgebied. Overigens was en is ATVB
positief bestemd in het bestemmingsplan.
Zoals veel verenigingen heeft ATVB een kleine harde kern van zeer gemotiveerde en enthousiaste
vrijwilligers voor bestuurs- en onderhoudstaken. Maar deze kleine kern krijgt wel dingen voor elkaar.
Vanuit het oogpunt van prioriteit is het afgelopen jaar alle energie geïnvesteerd in de noodzakelijke sloop
en nieuwbouw van het verenigings/faciliteitengebouw. De hiervoor benodigde financiële middelen zijn
door de leden zelf opgehoest. De bouw- en sloopactiviteiten zijn geheel in eigen beheer uitgevoerd.
Deze krachtsinspanning is ten koste gegaan van ondermeer het opstellen en in detail uitwerken van de
plannen voor dit bidbook. Dit laat onverlet dat de ATVB nog verdere ambities had en heeft tot een
verbetering en uitstraling van het complex. In die zin wordt dan ook het projectplan van de Haagse Bond
“Tuinparken in de wereldstad aan Zee “ voor de aangesloten verenigingen onderschreven.

Situatieschets
Isolement
ATVB ligt op een smalle strook grond langs de spoorlijn Den Haag-Rotterdam, halverwege de
stations Moerwijk en Rijswijk.
ATVB huurt haar grond van de Haagse Bond (HB), de HB huurt van de gemeente Den Haag en Den
Haag van de gemeente Rijswijk. De relatie tussen de gemeente Rijswijk en ProRail betreffende het
grondbezit blijft onduidelijk.
Aan de Noordoost zijde is het terrein d.m.v. een manshoog hek gescheiden van het NS-tracé. Aan de
Noordwest zijde door een sloot en een B-weg van de rest van het Kruisvaarderspark.
Integratie met en/of uitbreiding naar het Kruisvaarderspark is zonder medewerking van de gemeente
Rijswijk niet goed mogelijk. In gesprekken tussen het bestuur van ATVB en de gemeente Rijswijk
betreffende het bestemmingsplan Landgoederenzone heeft de gemeente zich hier tot op heden niet
ontvankelijk voor getoond.
Daarnaast ontwikkelt de gemeente Rijswijk een (nieuw) volkstuinenbeleid. Eén van de uitgangspunten
voor dit beleid is dat het huidige voor volkstuinen in gebruik zijnde grondoppervlak in beginsel niet mag
afnemen. De consequenties van deze uitspraak worden duidelijk wanneer men beseft dat een aantal
Rijswijkse volkstuincomplexen geheel of gedeeltelijk zullen verdwijnen door de nieuwe
bestemmingsplannen. Het genoemde uitgangspunt zou dus herallocatie voor deze complexen
betekenen. Het Kruisvaarderspark zou een optie kunnen zijn. Het gesignaleerde bestuurlijke vacuüm en
de ligging in een soort niemandsland komt de beantwoording van vraagstukken inzake mogelijkheden en
rechten op subsidiëring en andere vormen van (facilitaire) dienstverlening niet ten goede. Welke
gemeente is hiervoor aanspreekpunt.
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Naamsbekendheid en vindbaarheid
ATVB heeft geen adres. Bovendien is er in het Kruisvaarderspark geen bewegwijzering naar ATVB
aanwezig. Deze omissies bemoeilijken een actieve promotie van de vereniging aanzienlijk. Zelfs de
gemeente Rijswijk heeft moeite ons te vinden.
Oplossingsrichting:
Het toekennen aan ATVB van een adres en het aanbrengen van bewegwijzering.

Sociale veiligheid
In de directe omgeving van het Kruisvaarderspark en ATVB bevinden zich twee
scholengemeenschappen: het Wellandtcollege en diverse opleidingen van De Atlasonderwijsgroep.
Vooral van de leerlingen van de laatste onderwijsinstelling ondervinden we tijdens de pauzes de nodige
hinder.
In de avond- en nachtelijke uren is het Kruisvaarderspark een afgelegen gebied en populair bij
zogenaamde hangjongeren, amoureuze stelletjes en helaas ook zakelijke varianten.
Met enige regelmaat worden er vernielingen op ons complex aangericht en diefstallen gepleegd.
Te nemen maatregelen om hierin verbetering liggen buiten de competentie van ATVB en kunnen van
onze kant slechts beperkt blijven tot het signaleren daarvan.
Deze zaken dwingen ons ertoe de toegangshekken alleen te openen voor bekenden en wandelaars die
interesse tonen voor een rondgang over het complex en beïnvloedt de openbaarheid en
publieksvriendelijkheid.
Oplossingsrichting:
Het treffen van maatregelen ter bevordering van de sociale veiligheid.
Deze maatregelen zullen zeker ook door wandelaars, bewoners in de directe omgeving en de in
het park gevestigde kinderopvang worden gewaardeerd.

Fysieke veiligheid
Ons complex heeft 2 toegangshekken en die zijn versleten.
De noordelijke toegang wordt door een brug verschaft. Deze brug wordt levensgevaarlijk glad zodra
deze vochtig of nat wordt.
Ons complex heeft slechts één hoofdpad, maar mede door slijtage wordt dit pad steeds minder
gemakkelijk begaanbaar. Zeker voor oudere en minder valide mensen.
Er bevindt zich één zeer hoge dennenboom op ons complex. Door de jaren heen is deze boom
letterlijk en figuurlijk uitgegroeid tot het symbool van ATVB. Echter, ProRail heeft te kennen gegeven
dat zij deze boom als een risico voor het treinverkeer gaan beschouwen. Deze boom kan alleen door
professionals op een veilige manier worden geveld.

Oplossingsrichting:
Het vervangen van de beide entrees door op afstand bedienbare deuren. Het vernieuwen de
bestrating van het hoofdpad en naar het verenigings/faciliteitengebouw. Het verbeteren van de
toegankelijkheid van het perceel/complex
In geval de noodzaak zich aandient het in gang zetten van de procedure ten einde de dennenboom
te doen verwijderen.

Voorzieningen/Milieu
De sanitaire voorzieningen van ons verenigings/faciliteitengebouw zijn nog steeds op een septictank
aangesloten.
Afgezien van de voorzieningen in het verenigingsgebouw, zijn geen verdere voorzieningen van
riolering, electra en water op het complex aanwezig.
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Ambitie ATVB
ATVB heeft de ambitie te werken aan de kwalitatieve verbetering en opwaardering van het complex door
onder meer de intensivering van de gebruiksfuncties en haar grenzen met het Kruisvaarderspark te
verfraaien met als uitgangspunt “het tuinieren”. Zolang er echter ten aanzien van de hier boven
omschreven situatie geen keuze is gemaakt en besluitvorming daarover heeft plaatsgevonden is het
moeilijk zo niet onmogelijk aan het ambitieniveau van ATVB voor de toekomst, zowel op korte als op
lange termijn, een reële en haalbare invulling te geven
Daarnaast zijn wij er ons bewust van kleinschaligheid van het complex en met het kleine ledenbestand.
Deze factoren leggen beperkingen op t.a.v. de (financiele) realiseerbaarheid en haalbaarheid van de
wensen.
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ATV Zonneweelde
Reigersbergenweg 282
2592 EZ Den Haag
Telefoon secretariaat 070 – 3208032

BIDBOOK
ATV Zonneweelde is aan het omschakelen van besloten tuinvereniging naar open “wijkpark”, waar wijkbewoners
en in de wijk werkende mensen kunnen wandelen en genieten van vogels, planten en bloemen. We doen al veel,
uit eigen initiatief en op eigen kosten, maar voor de realisering van een aantal beoogde voorzieningen is financiële
hulp van de gemeente Den Haag onontbeerlijk.
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Voorwoord
Een diep respect heb ik, voor de leden van de eerste jaren die, na een lange werkdag, óók op zaterdagmorgen vol
goede moed aan de slag gingen om dat kale stuk grond langs de Finnenburg, om te toveren tot een oord waar het
goed toeven was en is.
Wij vinden het nu gewoon dat er stromend water en een toilet is. Wat een energie is er in al dat graven en
ploeteren gestoken! Degelijke huisjes werden er gebouwd: ze staan er nu nog! De opbouw gaf een
gemeenschappelijk doel, de onderlinge hulpvaardigheid was groot. De kantine verrees, verschillende clubs werden
opgericht.
De opbouw generatie maakte plaats voor een nieuwe, er kwam een andere tijdsgeest, dus ook bij ons, andere
geluiden, moestuinen werden siertuinen, de Volkstuinders werden Amateurtuinders. De veranderde maatschappij
gaf mensen een verlangen naar een groen rustpunt, een plek om nieuwe energie op te doen. Natuurlijk tuinieren
zonder gif en eco-producten werden mode!
De laatste ontwikkeling is anderen laten genieten van de natuurpaden, die in de afgelopen 40 jaar om het
tuincomplex zijn ontstaan.
Letterlijke en figuurlijke stormen zijn er geweest, maar Zonneweelde is er steeds weer sterker uit tevoorschijn
gekomen!
Wetend, dat de leden van nu respectvol omzien, maar, staande in een andere tijd, op een andere manier
Zonneweelde verder zullen uitbouwen tot een groene oase in een verstedelijkt gebied.
J.G. van Knotsenburg
voorzitter
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Situatieschets
Amateurtuindersvereniging Zonneweelde is opgericht op 15 oktober 1952 en is gelegen aan de Reigersbergenweg
282, 2592 EZ Den Haag, bestaat uit 88 tuinen met identieke huisjes voorzien van water en elektriciteitsaansluiting
en eigen toilet aangesloten op de riolering.
De tuinen zijn overwegend siertuinen, met een paar groentetuinen, enkele leden hebben een kas voor het kweken
van vruchten en planten. De gemiddelde leeftijd van onze leden is 55 jaar: het jongste lid is 33 en ons oudste lid
bijna 88 jaar.

Natuurlijk tuinieren
In 2002 is door de Commissie Natuurlijk Tuinieren en Onderhoud van Zonneweelde een project gestart met als
doel het behalen van het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren.
De border langs het hoofdpad is ingericht met inheemse plantengroei, ook is daar de wilgenabri geplaatst. Verder
is er een kruidentuin aangelegd.
Om het hele complex is een natuurwandelpad aangelegd, zie de foto hieronder.

Ook is er een imker met twee bijenvolken actief en is er recent een vlindertuin aangelegd. Op de hoek van het
hoofdpad en kantinepad is er een stapelmuur en een insectenhotel gemaakt.
Op 18 oktober 2003 heeft wethouder Stolte het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren met twee stippen aan
Zonneweelde uitgereikt.
Het hoogst haalbare zijn vier stippen, die toegekend worden door het AVVN, het Algemeen Verbond van
Volkstuindersverenigingen in Nederland. De stippen geven de kwaliteit aan van het natuurvriendelijk tuinieren, het
natuurlijk evenwicht tussen flora en fauna en de verzorging van de tuinen in het algemeen en propageert het gifvrij
tuinieren.
Bidbook ATV Zonneweelde
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De kreek
De kreek of de beek is niet meer dan een greppeltje dat net als de poel verschillende waterstanden kent. In
tegenstelling tot de poel ligt dit water in de schaduw van een aantal zeer grote wilgen in het bosje aan de
noordkant van ons tuincomplex. De combinatie van dit kreekje, schaduw, het houtsnipperpad en de flinke houtwal
levert een bijzondere sfeer op. Vaak is hier de balsemien op “doortocht”, d.w.z. elk jaar verschuift de concentratie
van deze plant een tiental meters. Er wordt zelfs beweerd dat de plant om Zonneweelde “wandelt”.
▪ Doel
- nog een andere leefomgeving voor planten en dieren formeren
- laten zien dat een betrekkelijk donkere, schaduwrijke omgeving z’n eigen flora en fauna kent
- varens laten gedijen.

Het insectenhotel

Het hotel is opgezet om zoveel mogelijk soorten insecten nestelgelegenheid te bieden en dan met name de solitair
levende bijen en hommels, maar ook oorwurmen en ander grut.
▪ Doel
- inzicht verschaffen in de leefwijze en voortplanting van bepaalde insecten; er zijn er bij die het
tunneltje waarin ze hun eieren leggen, dichtmetselen met spuug en fijngekauwd hout: de metselbij
- het herkennen van bepaalde insecten, het zijn niet allemaal “griezels”
- het aantrekken van, en het vergroten van de variatie in insecten
- het aantrekken van insectenetende vogels.

Bidbook ATV Zonneweelde

5

De muur

De muur is een poging een andere biotoop te maken dan die waar ons tuincomplex uit bestaat: een zure, vochtige
en daarom betrekkelijk koele veengrond. De stapeling van gebroken tegels levert een warme steenachtige
“woestenij” op waar toch bepaalde planten gedijen.
Ook dierlijk leven, bijvoorbeeld salamanders, voelen zich hier thuis.
De zigzagvorm is bedoeld om een variatie aan oriëntaties te bewerkstelligen; extreem warme (gedurende de hele
dag door de zon beschenen), half-warme en ook nooit door de zon beschenen kanten.
▪ Doel
- bepaalde in deze omgeving goed “florerende” planten onder de aandacht van onze leden brengen
- het animeren van onze leden om zelf op hun eigen tuin iets dergelijks op te zetten
- het vergroten van de variatie aan flora op ons complex.

De wilgenabri
De wilgenabri bestaat uit in een halve cirkel geplante wilgen, die neergebogen bij elkaar gehouden en onderling
vervlochten zijn of worden.
▪ Doel
- De wilgenabri is gemaakt om te laten zien dat je de natuur, tot op zekere hoogte, geheel naar je
hand kunt zetten; echt natuurlijk tuinieren is het natuurlijk niet, maar wel leuk om onder te zitten
- onze tuinleden op deze manier duidelijk maken dat je niet naar een bouwmarkt hoeft te draven voor
een schutting of anderszins een afscheiding: een (levend) vlechtwerk is wel zo natuurlijk en fraaier
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- een dergelijke concentratie van takken en bladeren herbergt een grote variatie aan schimmels en
andere, voor het oog onzichtbare, fauna; voedselbron voor iets hoger leven.

Onze doelen
▪

Als Tuinpark Zonneweelde méér bekend is in de wijk Mariahoeve en men weet dat er vlak bij huis
een prachtig stukje natuur is waar je leuk kunt wandelen en genieten van planten, bloemen,
vlinders en vogels, waar de reiger je van dichtbij aankijkt als je stil uitrust op een van de vele
bankjes, waar ook kunstenaars exposities houden in een mooi verenigingsgebouw en soms ook in
de vrije natuur, dan ervaart men rust in onze gejaagde maatschappij.

▪

Het streven is om onze leden zo te inspireren dat de natuurwaarde van ons park steeds meer
verhoogd wordt. Ook op eigen tuin natuurlijk tuinieren zonder gif! Maar ook recreatie waar privacy
gerespecteerd wordt!

▪

Aspirant leden er van overtuigen dat een tuin op ons park dusdanig veel ontspanning kan geven,
dat daardoor de stress van werk en verkeer makkelijker te dragen is!

▪

Voorlichting Wijkbewoners over ATV Zonneweelde
De voorzitter is actief betrokken bij Wijkberaad Mariahoeve, Deelgroep de Burgen (een aantal
straten in Mariahoeve) en de Werkgroep Behoud Kinderboerderij (onze buren).
Via deze groepen is er contact met scholen, voetbalvereniging, enz. Bij verschillende
bijeenkomsten, o.a. ontvangst nieuwe bewoners in Mariahoeve, heeft de voorzitter de
gelegenheid gehad om te vertellen over Wijkpark Zonneweelde. Ook via de muurkrant in het
Wijkcentrum en bij de winkels aan Het Kleine Loo, geven wij informatie over Zonneweelde en er
bestaan plannen om in de toekomst een promotiefilm te gaan maken. In zijn voorlichtingspraatjes in de wijk
heeft de voorzitter ook kunstenaars uitgenodigd om te
komen schilderen en te exposeren.

WENS:
Helaas is het ons niet mogelijk om deze mensen een passende verzekering aan te bieden (vandalisme als
er beeldjes op het park staan), inbraak, diefstal als er binnen in de kantine een wisseltentoonstelling
gehouden wordt. Deze rem op genoemde activiteiten zou met een subsidie ten behoeve van een passende
verzekering en gemeentehulp te verhelpen zijn.
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1. Openbaarheid
In 2010 wordt er door de Gemeente in samenwerking met de Haagse Bond een toegangsbord

geplaatst

waarop is aangegeven dat ons park op de aangegeven openingstijden vrij toegankelijk
is voor wandelaars. Ook is daar een rondwandeling op aangegeven. Deze willen we verder
uitbreiden met gekleurde paaltjes.
Om door te kunnen wandelen zou het goed zijn als ons achterhek tijdens de openingstijden open
zou zijn. Dit stuit op veel weerstand van leden en bestuur. Er zijn namelijk afgelopen jaar wat
insluipingen en inbraken geweest. Ook is gebleken dat een open hek veel hondenbezitters
uitnodigt om hun hond loslopend op ons park uit te laten. Dit is niet bevorderlijk voor natuurlijk
beheer van onze natuurpaden!
WENS:
Een oplossing zou zijn: een op vaste tijden elektrisch te openen en te sluiten hek, gecombineerd met een
wildrooster. Dit is voor ons alleen te realiseren met hulp van de Gemeente. Als het achterhek open zou
kunnen zijn, is het voor wandelaars van de achterliggende kantoren, meer uitnodigend om in de
lunchpauze te komen wandelen en te genieten van de vele doorkijkjes op ons tuinpark, zoals de
onderstaande foto laat zien.

De noodzaak doet zich dan wel voor dat er meer prullenbakken (met klep) geplaatst moeten
worden, zodat lunchverpakkingen niet in de struiken terecht komen!
Misschien kan de Gemeente iets voor ons regelen?
Ons streven naar meer openbaarheid heeft in 2009 resultaat gehad. Wij hebben een leuk contact
gekregen met de Wijkbibliotheek en samen het project “Poëzie in Geuren en Kleuren” opgezet.
Wijkbewoners die via een rondleiding op ons complex inspiratie kregen om de geuren en kleuren
Bidbook ATV Zonneweelde
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die ze geroken en gezien hebben, om te zetten in gedichten. Deze zijn langs het hoofdpad
opgehangen en op 4 juli is door de directeur van het Stadsdeelkantoor deze gedichten galerij
officieel geopend!
Het geheel werd afgesloten met een optreden van het Mamma Verhalen Koor onder leiding van
Astrid Seriese.
Door de vele aankondigingen in de wijk was de belangstelling groot. Dit was voor ons tuinlid
Tiane Heins, die in de wilgenabri gelegen naast het hoofdpad, wat door haar gemaakte beeldjes
tentoonstelde, erg leuk!
Een ander leuk project was het opzetten van een vlindertuin, samen met jongeren van
Voetbalvereniging Haagse Hout is dit, dankzij een gift van Fonds 1818, gerealiseerd.
Een tweede vervolg project is met deze zelfde jongeren, dankzij Stichting Boog, opgezet om in
onze kantine vogelhuisjes te maken, die ze mee naar huis mochten nemen.
Onze receptie, gehouden om te vieren dat we 40 jaar op ons huidige complex tuinieren, heeft ons
ook weer veel publiciteit opgeleverd.
2. Recreatief medegebruik
Gebruik kantine: door onze leden
Onze kantine en keuken zijn van 2007 tot 2009 met eigen middelen en vrijwilligers gerenoveerd.
Deze worden veel gebruikt. Zaterdagsmorgens voor ontvangst belangstellende en koffiedrinkende
leden. Zondags vanaf 12.00 uur zijn er veel leden, die met een hapje en drankje een spelletje
spelen, sjoelen, kaarten, enz. Ook de werkbeurten beginnen en eindigen er! En haast elke middag
drinkt de boule-club na het spelen er een kopje thee. Ook de voor- en najaarsvergadering vinden er plaats en
komen er de hobby- en de kaartclub samen. De kerststukjes en de vogelhuisjes worden er in elkaar gezet.
Kortom het kost veel aan verwarming en verlichting, maar het verhoogt de saamhorigheid!
Gebruik kantine: sociaal-recreatief medegebruik.
De wijkbewoners gaan onze kantine meer ontdekken. De Mariahoeve Duikvereniging, de
gepensioneerdenclub, de kaartclub, Groei & Bloei met bloemschikken.
We hopen dit verder uit te bouwen met muziekclubje, schilderclub, wisseltentoonstelling kunst.
Knutselen met kinderen (vogelhuisjes maken), Schenkstrookoverleg groep, Jeu de bouletoernooien.
WENS: Bij al dit extra gebruik is de capaciteit van onze toiletten (één heren- en één damestoilet) te gering!
Een zeer grote wens is een aangebouwd invalidentoilet. Door genoemde renovatie zijn onze reserves niet
meer toereikend om toiletten bij te bouwen!
WENS: Om het avond-gebruik van de kantine meer te promoten is het noodzakelijk dat wij een betere
verlichting bij de hoofdingang en parkeerplaatsen krijgen. Ook bij het verenigingsgebouw en kantine is
meer preventieve verlichting nodig. Hulp van de Gemeente met eventueel gebruikte lantaarnpalen zou zeer
welkom zijn.
WENS: Om leden te stimuleren de auto te laten staan, is een overdekte fietsenstalling met verlichting een
gekoesterde wens. Ook hier is hulp van de Gemeente wenselijk.
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Jeu de boules
Elke middag met als hoogtepunt de zondagmiddag worden er door de jeu de boules-club “Amicale”
onderlinge wedstrijden gespeeld. Daarnaast worden er regelmatig toernooien gespeeld met als
tegenstanders jeu de boules-teams van andere amateurtuinderscomplexen uit Den Haag en omstreken.
Zonneweelde beschikt over vier jeu de boules-banen met een geïmproviseerde verlichting.
WENS: Misschien kan de Gemeente bij het opheffen van sportvelden, waar meestal veel
verlichtingsmasten staan, eens aan onze boules-baan denken!
3. Nieuwe doelgroepen
- In Mariahoeve is een groep vrouwen actief van verschillende nationaliteiten. Deze gaan we in
het voorjaar uitnodigen en rondleiden om te proberen hen daardoor wat meer te integreren in
onze vereniging.
- Wij gaan proberen in 2010 een promotiefilm te maken over Zonneweelde met speciale aandacht
voor natuurlijk tuinieren. Lennaert Roos, artistiek leider van het Diamant-theater, wil ons
daarmee helpen.
Ook hiermee willen we bij mensen weer belangstelling voor het (natuurlijk) tuinieren oproepen
met als uiteindelijk doel weer nieuwe mensen voor onze vereniging te winnen.
- Wij hebben contact met de organisatie die een natuurbelevingstuin wil uitzetten op een terrein
naast Zonneweelde. Ook daar kunnen weer veel nieuwe contact uit ontstaan (zie bijlage).
- Wij zijn voornemens om in 2010 contact te zoeken met een vogelbeschermingsorganisatie met
als doel tips te krijgen om meer vogels op ons park te krijgen.
4. NME-educatie
- De Commissie Natuurlijk Tuinieren wil haar activiteiten in 2010 dusdanig uitbreiden dat wij bij
herkeuring de 3e stip krijgen.
Veel van de aanbevelingen die de commissie indertijd ontvangen heeft zijn gerealiseerd of
worden gerealiseerd: Voorlichting aan onze leden via clubblad de Schenck, rondleidingen voor
scholen en ouderen worden uitgebreid, bordjes bij wilde planten uitbreiden, glooiende helling bij gedeelte
spoorsloot, eendentrapjes, verplaatsen van parkeerplaatsen en deze vrijkomende ruimte beplanten, aanleg
van een vlindertuin. Enkele leden hebben gebruik gemaakt van actie Regenton van het Haags Milieu Centrum.
- Ook de winkel heeft alleen maar goedgekeurde eco-middelen in de verkoop.
Wij proberen onze leden steeds weer te bewegen om geen schuttingen, maar hagen te plaatsen,
om zo meer vogels nestgelegenheid te bieden. Het tuinreglement geeft aanwijzingen, hoe we ons park
aantrekkelijk houden. De tuin commissie belast met voorlichting geeft aan nieuwe leden aanwijzingen over
grondsoort, planten en bomen. Zij onderhouden ook de bankjes in ons park.
- De achterste huisjes en tuinen grenzen niet aan een sloot. De bij het hek gelegen greppel zou
prima kunnen dienen om het regenwater van genoemde huisjes of de overloop van de
regentonnen op te vangen.
WENS: Wat hulp van de Gemeente om dit te realiseren (graafmachines, regenafvoerbuizen en
verbreding greppel) zou niet alleen een oplossing zijn voor het regenwater maar ook het
natuurleven bij en in de greppel verhogen!
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Een nieuwe toekomst voor ATV Nut en Genoegen
Toekomstplan in het kader van de rijksbijdrage stimulering volkstuinen
November 2009
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Inleiding
De Amateurtuindersvereniging Nut en Genoegen, opgericht in 1914 behoort tot de oudste
tuinparken in Den Haag. Een vereniging diep geworteld in de krachtwijk ‘Den Haag
Zuidwest’. Den Haag Zuidwest is door het Kabinet aangewezen als één van de veertig
krachtwijken. In onze wijk wonen zo’n 65.000 mensen in ongeveer 32.000 woningen. Den
Haag Zuidwest heeft de omvang van een middelgrote stad in Nederland.
Doordat er voor de wijkbewoners weinig mogelijkheden waren om zich te ontplooien binnen
de eigen wijk zijn veel mensen vertrokken. Het gevolg daarvan is verpaupering, sluiten van
winkels en andere voorzieningen.
De wijk heeft behoefte aan nieuwe investeringen, niet alleen in stenen maar ook in de sociale
structuur van de wijk. Nut en Genoegen kan en wil daaraan een bijdrage leveren. In deze
notitie doen wij voorstellen om onder meer de openbaarheid en publieksgerichtheid te
vergroten. Verder willen wij het de sociaal-recreatieve functie van de tuinparken bevorderen.
Ook willen wij ruimte geven aan nieuwe groepen tuinders om bij ons te tuinieren en tot slot
willen we binnen de Krachtwijk Den Haag Zuidwest een voorbeeld- en educatiefunctie op
het gebied van natuur- en milieu vervullen.

Al in een eerder stadium is Nut en Genoegen samen met de Haagse Bond, de Haagse
tuinverenigingen en het AVVN aan de slag gegaan om de tuincomplexen een meer openbaar
karakter te geven. Daarvoor is het projectplan ‘Tuinparken in de wereldstad aan zee’
geschreven. Hieruit vloeit voort de nota volkstuinen waarin de Gemeente de amateurtuinders
voor de toekomst meer zekerheden gaat bieden. In vervolg op het projectplan wordt door de
verenigingen en de Haagse Bond in samenwerking met het AVVN nadere invulling gegeven
aan het projectplan in de vorm van een “bidbook” dat na de zomer wordt aangeboden aan de
gemeente. Ook onze vereniging neemt daaraan actief deel.
Onze ambities om Nut en Genoegen – meer dan nu het geval is – wezenlijk onderdeel te
laten zijn van Den Haag Zuidwest kunnen op ondersteuning rekenen van het ministerie van
WWI en van de gemeente Den Haag.
Het rijk heeft financiële middelen aan de gemeente beschikbaar gesteld om te investeren in
extra voorzieningen op tuincomplexen in zogenaamde krachtwijken. De heer W. Duys van de
gemeente heeft in dat kader onze vereniging gevraagd een plan in te dienen hoe Nut en
Genoegen deze subsidie denkt te gaan besteden. Zoals hiervoor reeds aangegeven, is daarbij
het uitgangspunt het vergroten van de ruimtelijke en functionele kwaliteit van het tuinpark op
de volgende onderdelen:
1.
2.
3.
4.

Het vergroten van de openbaarheid en publieksgerichtheid.
Het bevorderen van het sociaal-recreatieve medegebruik van tuinparken en de daar
aanwezige groenvoorzieningen;
Het bieden van nieuwe tuiniermogelijkheden voor nieuwe groepen tuinders
Het vervullen van een voorbeeld- en educatiefunctie op het gebied van natuur- en
milieu.

Na intern overleg met zowel het bestuur als de leden doet dit totaalplan een eerste aanzet
voor een toekomstvisie op deze uitgangspunten. Voorts wordt aangegeven op welke punten
deze visie aansluit en bijdraagt op de hierboven genoemde vier criteria.
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Samenvatting
In het kader van de subsidieverlening is het van belang dat helder wordt aangegeven op
welke wijze de onderdelen van de visie, plannen en aanpak daadwerkelijk bijdragen aan de
eerder genoemde vier punten. In deze samenvatting wordt dit per onderdeel aangegeven.
Sommige plannen dragen bij aan meerdere punten. In het hoofdstuk “Visie” en in de bijlage
“Plan van aanpak” wordt een en ander, zoveel als nu mogelijk is, uitgewerkt.

Het vergroten van de openbaarheid en publieksgerichtheid.










Aanpassen, groener en aantrekkelijker maken van de entree naar het complex.
Verplaatsen van de parkeerplaats en de aanleg van meer invalidenparkeerplaatsen.
Doortrekken van de bomenlaan tot aan de ingang van het park en “groener” maken
van de entree.
Realiseren van een extra ontsluiting voor voetgangers aan de zijde van de
Dedemsvaartweg (bij de aanleg van de bebouwing is daar al rekening mee gehouden).
Indien mogelijk realiseren van een speelse ontsluiting over het water (veerpontje?)
aan de zijde van de Hertenrade.
In verband met de ontsluiting verbeteren van de beveiliging van de toegang tot het
complex.
Beschikbaar stellen van plattegronden, informatieborden en routes.
Verbeteren van de bestrating en verhardingen op paden (mindervaliden).
Waar mogelijk minder asfalt en meer groen. Verbeteren/vernieuwen huidige
beplanting.

Het bevorderen van het sociaal-recreatieve medegebruik van tuinparken;










Actief communiceren met de buurt en buurtorganisaties over het openbare karakter
van het tuinpark (daartoe zal een apart plan van aanpak worden opgesteld).
Aanleggen van een “permacultuurtuin” voor “algemeen gebruik” i.s.m. “Stroom” en
“Gezonde Gronden” en zo mogelijk met een duurzaam karakter.
Aanpassen en openstellen van het verenigingsgebouw voor:
o Sociaal-culturele activiteiten van buurtorganisaties en verenigingen met een
sociaal-cultureel karakter.
o Het bieden van en plekje aan (groepen van) buurtbewoners om van een kopje thee
te genieten in een groene omgeving.
o Cursussen en opleidingen gericht op bijvoorbeeld (verantwoord) tuinieren i.s.m.
Gezonde Gronden, Haags Milieucentrum en andere organisaties.
Versterken bestaande contacten met organisaties en instellingen gericht op
dagrecreatie voor kwetsbare groepen (zoals bijvoorbeeld de Zonnebloem).
Plaatsen van welkomstborden, informatieborden.
Het inrichten/plaatsen van zitbankjes en dergelijke op een aantal bijzondere plekken
op het tuinpark.
Het inrichten van een veilige en groene speeltuin voor kinderen tot 12 jaar.
Het aanleggen van een paddenpoel en/of een vlindertuin.

Bidbook ATV Nut en Genoegen

4

Het bieden van nieuwe tuiniermogelijkheden voor nieuwe groepen tuinders




Mogelijke uitbreiding van het complex voor vertrekkende tuinen elders.
Aanleggen van een “permacultuurtuin” voor “algemeen gebruik” i.s.m. “Stroom” en
“Gezonde Gronden” zo mogelijk met een duurzaam karakter.
Aanbieden van de mogelijkheid om te tuinen aan te bieden aan bijvoorbeeld scholen,
kinderdagverblijven, etc.

Het vervullen van een voorbeeld- en educatiefunctie op het gebied van natuur- en
milieu.
 Aanleggen van een natuurpad door een (deel van) de windsingel.
 Plaatsen van bordjes bij de vele bijzondere bomen op het complex.
 Aanleggen van betere voorzieningen voor het omgaan met tuinafval, snoeihout en
dergelijke en ten behoeve van het composteren van tuinafval..
 Informatieborden bij projecten zoals de centrale compostverwerking, de
permacultuurtuin en de demonstratietuinen van “Gezonde Gronden”, de vlindertuin
en de paddenpoel.
 Organiseren van rondleidingen.
 Gebruik van het verenigingsgebouw voor cursussen en opleidingen gericht op
(verantwoord) tuinieren i.s.m. Gezonde Gronden, Haags Milieucentrum en andere
organisaties.

Visie
Nut en Genoegen beschikt over een prachtige, rustige, besloten maar toch openbare plek in
Den Haag. Ons tuinpark beschikt over 201 tuinen, een verenigingsgebouw, openbare
wandelpaden, een speelveld en een jeu de boules-baan. De gemiddelde leeftijd van de
volktuinders is relatief hoog. Het merendeel van de huurders is afkomstig uit Den Haag
Zuidwest. De samenstelling van het ledenbestand sluit aan op de bevolkingssamenstelling in
de wijk.
De primaire functie van Nut en Genoegen is het bieden van een plek aan mensen die willen
tuinieren en recreëren. Daarnaast willen we voor de bewoners van Den Haag ook
meerwaarde scheppen als openbaar tuinpark. Dat kunnen zowel leden zijn van de vereniging,
grotendeels uit Den Haag en omstreken, maar dit zullen ook recreanten die geen lid van de
vereniging. zijn. Het is de moeite waard om een tuinpark te bezoeken met zijn bosjes,
singels, gazons, borders, vijvers en sloten.
De toegankelijkheid van de tuinparken moet worden verbeterd. Dus open poorten, zeker in
de periode april tot november. De entree van het tuinpark moet aantrekkelijk zijn. De
bezoeker moet het gevoel krijgen gastvrij te worden onthaald. Dit kan door een
“groenere”entree, een welkomstbord, aantrekkelijke bewegwijzering, een mooie
wandelroute en eventueel een ‘gids’ die met de bezoeker over het tuinpark wandelt.
Nut en Genoegen kan veel betekenen voor een groot aantal doelgroepen in de Haagse
samenleving. Hierbij denken wij aan onder meer scholieren, kinderen die gebruik maken van
de buitenschoolse opvang, ouderen, leden van de vereniging /stichting Gezonde Gronden,
jonge gezinnen en uiteraard de wijkbewoners.
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Scholieren
De basisscholen in de omtrek zijn benaderd. Gesproken gaat worden over het op het tuinpark
van Nut en Genoegen geven van voorlichting aan leerlingen op het gebied van groenten en
fruit, ecologie en het belang het groen in de stad. Verder willen we ieder schooljaar een tuin ter
beschikking stellen aan een schoolklas. Idee is dat de scholieren uit groep 7 (11 jaar) de
verantwoordelijkheid krijgen over de tuin. Zo’n ‘schooltuin’ heeft uitstraling naar de rest van
de school. Spelenderwijs komen zo alle leerlingen van de basisschool in aanraking met de
natuur en met het verbouwen van groente en fruit.

Kinderopvangorganisaties
Nut en Genoegen heeft contact met de grote aanbieders van kinderopvang. Vooral de kinderen
die gebruik maken van de naschoolse opvang (leeftijd 4-12 jaar) kunnen projecten op de tuin
doen. De kinderopvangorganisatie 2Samen heeft inmiddels positief gereageerd. Gezamenlijk
zullen we een project, toegesneden op de doelgroep ontwikkelen.

Ouderen
Al sinds jaar en dag heeft Nut en Genoegen goede contacten met De Zonnebloem.
Een door tuinpark van Nut en Genoegen georganiseerde middag voor De Zonnebloem was een
groot succes. De bedoeling is dit type evenementen regelmatig te herhalen.
Op deze dag krijgen de deelnemers die afhankelijk zijn van een rolstoel en begeleider, een
rondleiding over het tuinpark. Een deskundige gids neemt de vaak zeer geïnteresseerde
ouderen mee in de rijke historie van onze tuinvereniging. Na de rondleiding wordt een gezellig
samenzijn georganiseerd, met een drankje, hapje en muziek. Deze activiteiten worden
substantieel uitgebreid. Andere stichtingen en verzorgingshuizen in de buurt zijn inmiddels
benaderd. Ook daar was veel enthousiasme.

De organisatie “Gezonde Gronden”
De Vereniging Gezonde gronden heeft als doel het mogelijk te maken dat burgers uit de
zuidwesthoek van de Randstad in de nabije toekomst uit hun eigen stad en regio kunnen eten
van gezonde grond. Permacultuur is daar een speerpunt in. De leden hebben al verschillende
projecten ontwikkeld in Den Haag. Voor deze organisatie bestaat de mogelijkheid om op meer
tuinen actief te worden. Met die groei is bij de planvorming van het huidige speelveld rekening
gehouden. Gezonde Gronden huurt momenteel drie tuinen op het tuinpark en ontwikkelt
daarop vele activiteiten op het gebied van natuur en voeding die aansluiten op de visie van Nut
en Genoegen.

Stroom Den Haag
Er is een samenwerkingsverband met Stroom Den Haag. Stroom, in 1989 opgericht als
onafhankelijke stichting, is een kunst- en architectuurcentrum met een breed scala aan
activiteiten. Het programma richt zich vanuit beeldende kunst, architectuur, stedenbouw en
vormgeving op de stedelijke omgeving. Deze samenwerking houdt verband met het
programma “Foodprint” . Dit is een twee jaar durend programma over de invloed van voedsel
op de cultuur, de inrichting en het functioneren van steden en van Den Haag in het bijzonder.
Voedsel en de stad zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De kunstenaar Nils Norman en
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Gezonde Gronden werken binnen dit programma met Stroom samen om een kunstwerk in de
vorm van een voor een iedere vrij toegankelijke Permacultuurtuin in te richten op het grote
veld van de vereniging. Het idee is dat de omgeving niet alleen kennis maakt met deze vorm
van tuinieren, maar het is ook een experiment om te zien hoe de omgeving omgaat met deze
openbare tuin.
Jonge gezinnen
De jeugd heeft de toekomst. Dat geldt zeker voor Nut en Genoegen. Met een gemiddelde
leeftijd van de leden van rond de 55 jaar is het cruciaal dat er nieuwe, jonge gezinnen gaan
tuinieren. Gelukkig hebben de inspanningen van de afgelopen jaren vruchten afgeworpen. Veel
nieuwe leden betreffen jonge gezinnen met kinderen die belangstelling hebben voor
zelfgekweekte groenten en fruit. Het blijft echter een continu punt van aandacht. Op scholen
worden flyers van Nut en Genoegen opgehangen, de Website wordt ingezet voor werving. Ook
zullen we met het nieuwe tuinseizoen gaan adverteren in wijkbladen om te wijzen op de
mogelijkheden om te tuinieren in een rustige, gezellige omgeving.

Wijkbewoners
Voor de bewoners is er een mogelijkheid het park te gaan zien als een wijkpark met een
wandelroute, zitjes, en een speelgelegenheid voor de kinderen. Uiteraard worden daar
huisregels voor opgesteld. Ook wordt gedacht aan mogelijkheden: een groen wijkfeest,
wijkbarbecue, rondleidingen, ter beschikking stellen van het verenigingsgebouw voor
buurtfuncties. Wandelen door de wijk te ontwikkelen met de wijkvereniging, Nut en genoegen
onderdeel laten worden van de route van de avondvierdaagse, etc.

Informatie
Met de informatievoorziening is Nut en Genoegen flink op streek. De website
www.atvnutengenoegen.nl kan rekenen op een grote groep bezoekers. Onderzocht wordt hoe
we bij andere doelgroepen op sites kunnen linken. De ledenkrant van Nut en Genoegen heeft
onlangs een restyling ondergaan. Dit bevordert de leesbaarheid van de periodiek.
Advertenties in wijkbladen dragen bij aan de bekendheid van de vereniging. Net zoals de
posters die op plaatsen waar onze doelgroepen komen worden opgehangen. Binnenkort
verschijnt de informatiefolder over de vereniging. Deze gaan we bezorgen in die delen van de
wijk waar potentiële geïnteresseerden wonen (veel nieuwbouwwoningen in de nabije
omgeving hebben geen tuin!). Bij toekenning van de subsidie aan Nut en Genoegen zal de
werkgroep Communicatie een uitgewerkt plan van aanpak schrijven gericht op de diverse
doelgroepen.

Overig
Naast het tuinencomplex heeft Nut en Genoegen een verenigingsgebouw dat gebruikt kan
worden voor cursussen, bijeenkomsten en lezingen. Thans worden reeds opleidingen
georganiseerd gericht op tuinieren op een tuin, balkon of terras.
Samen met de gemeente worden plannen gemaakt om op het huidige speelveld extra tuinen aan
te leggen. Deze tuinen kunnen worden aangeboden aan mensen die elders hun tuin voor
huizenbouw moeten verlaten.
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Bijlage 1 Aanpak
Het milieu, duurzaamheid en energiebesparing staan bij realisatie van dit plan hoog in het
vaandel. Zonne-energie, isolatie, composteren en duurzaamheid zijn daarvan enkele
voorbeelden. Om meer mensen te kunnen laten genieten van het tuinpark zal er de komende
jaren nog veel moeten gebeuren. Over het gehele tuinpark is er sprake van achterstallig
onderhoud aan zowel tuinhuisjes, tuinen, paden en het openbare groen. Om dit te realiseren
worden uit te voeren stappen per onderdeel beschreven.
Projectgroep en taakverdeling
Hiervoor is een start gemaakt met een projectgroep die een bijdrage gaan leveren aan het
gehele project. Deze groep bestaat uit: Opdrachtgever, projectleider, financieel adviseur,
technisch adviseur groen, technisch adviseur bouwzaken en voorbereiders.
Taakverdeling projectgroep:
Opdrachtgever (voorzitter):
Draagt zorg voor de algehele leiding en ziet hier op toe
Informeert leden over de plannen en de vordering van de plannen
Legt verantwoording af aan de Algemene Ledenvergadering
Projectleider (2e voorzitter):
Stelt plannen op en stelt deze bij
Belegt vergaderingen
Houdt contacten met projectleden en opdrachtgever
Besteedt werkzaamheden aan/uit
Financieel adviseur:
Beheert de budgetten en houdt toezicht
Onderhoudt de contacten met de commissie van toezicht
Beoordeelt offertes (financieel)
Geeft adviezen (financieel)
Technisch adviseurs groen en bouw:
Maakt tekeningen
Maakt programma van eisen (technisch)
Vraagt offertes op
Beoordeelt offertes (technisch)
Voorbereiders groen, bouw en verharding:
Interviewt leden
Maakt notulen en overlegd deze aan de projectleider
Ondersteunt in algemene zin het project.
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Tijdspad
Voor realisatie van het gehele plan is een tijdspad uitgezet van 3 jaar. Het plan zal in 2 fasen
worden verdeeld.
 Subsidieregeling/tuinparken aan zee.
 DSO (Uitplaatsing tuinen in de Escampzone)
Naast deze 2 fasen is er op het tuinpark nog veel achterstallig onderhoud aan:asfaltpaden,
beplanting, bankjes, slootkanten, etc. Ook zijn er nog wensen om extra voorzieningen aan te
brengen. In beginsel is het achterstallig onderhoud een verantwoordelijkheid van de
gemeente..
 Achterstallig onderhoud en extra voorzieningen
Fase 1 subsidieregeling
Belangrijkste fase is de subsidieregeling die is toegekend. Voor deze werkzaamheden moet de
subsidie nog in 2009 worden geregeld en waar mogelijk de werkzaamheden worden
uitgevoerd. Het gehele tuinpark wordt onder de loep wordt genomen. Deze fase is min of
meer al in gang gezet en zal door blijven lopen zolang er zaken blijven bestaan die kunnen
worden verbeterd. In deze fase zal vooral gekeken worden naar elementen die meerwaarde
aan het tuinpark kunnen geven zoals eerder aangegeven:
 Herinrichting van de entree
 Doortrekken van de bomenrij
 Verwijderen asfalt
 Aanbrengen communicatiemiddelen zoals borden en dergelijke
 Plaatsen bankjes, zitjes en dergelijke
 Paddenpoel
 Vlindertuin
 Routes en struinpaden
Verbeteringen aan het verenigingsgebouw, de werf en de verenigingskas.
 Het verenigingsgebouw, aanpassingen gericht op het beter en meervoudig gebruik van
het gebouw met de nadruk op de besparing op energiekosten.
 zoals dubbelglas en isolatie
 invalide toiletten
 de entree en de overkapping van het terras
 De werf.
Hier moet worden gedacht aan: milieu, kosten en uitstraling.
 -keerwanden plaatsen
 -grond bouwrijp maken
 -stelconplaten leggen
 Educatieve verenigingskas.
 -grond bouwrijp maken.
 -kas bouwen
 Realiseren ontsluitingen
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Fase 2: Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO)
Dit is de fase waarin moet worden gekeken hoeveel behoefte er bestaat om mensen van
opgeheven tuincomplexen op Nut en Genoegen in te plaatsen. In dit plan worden de
mogelijkheden uiteengezet voor aanleg van nieuwe tuinen en mogelijk bebouwen van
bestaande tuinen zonder huisje. Uitvoering van deze fase is gepland in 2011/2012. In deze
fase zal het huidige speelveld bouwrijp moeten worden gemaakt. De volgende
werkzaamheden zullen hiervoor moeten worden uitgevoerd:







rooien van de bramen
snoeien beplanting en kappen van bomen (rond het veld waar nodig)
bouwrijp maken grond (frezen en Spitten)
aanleggen asfaltpaden
aanleggen water en riolering
bouwen van tuinhuisjes en kassen

Extra voorzieningen en achterstallig onderhoud
 Beveiliging
 Extra verlichting
 Achterstallig onderhoud
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Financiën
Het bedrag van de subsidie groot € 115.000,00 zal in specifieke posten worden verdeeld die
aansluiten op de te realiseren doelstellingen.

Financiering van de fase 1, “Tuinparken aan zee” wordt voor Nut en Genoegen met name
gevonden in de beschikbaar gestelde subsidie. Voor uitvoering van fase 2 uitbreiding van het
complex met nieuwe tuinen, zal de gemeente extra geld beschikbaar moeten stellen. Waar
mogelijk zal subsidie aangevraagd kunnen worden, denkend aan bijvoorbeeld fonds 1818.
Op het tuinpark is ook nog veel achterstallig onderhoud aan zowel de paden als het groen.
Hiervoor zal extra geld door DSB beschikbaar moeten worden gesteld.

Uitvoering
Het voorstel is om voor het gehele project de coördinatie en het toezicht op de uitvoering
zoveel mogelijk binnen de Nut en Genoegen te organiseren om kosten op uitvoeringsregie
minimaal te houden.
Hiervoor wordt een projectgroep van ongeveer 5 leden in het leven geroepen die, vanuit hun
beroep, kennis en vaardigheden een bijdrage gaan leveren aan het gehele project.
Uiteraard wordt ook gedacht aan een grote mate van zelfwerkzaamheid door de leden van Nut
en Genoegen. Binnen de gemeente worden ook leerprojecten uitgezet. De bouw van
bijvoorbeeld de overkapping voor het wagenpark en de renovatie van het verenigingsgebouw,
etc. zou onder een leerproject kunnen vallen.
Ook kan nog worden gekeken naar sponsoring van bedrijven in de directe omgeving van het
tuinpark. Nu de economie sterk krimpt is de verwachting dat sponsoring minimaal zal zijn.
De gemeenteraad heeft een besluit genomen om vanwege de economiecrisis zoveel mogelijk
werk naar voren te schuiven en een op een aan te besteden aan bedrijven in de regio Den
Haag. Het verdient dus de voorkeur om het gehele project nog in 2009 aan te besteden en
waar mogelijk te realiseren. .In overweging wordt gegeven voor gespecificeerde onderdelen
budget aan Nut en Genoegen beschikbaar te stellen en op basis van een programma van eisen
na het opvragen van offerte één op één aan te besteden. Nut en genoegen legt verantwoording
af over de uitputting van het budget.
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Het tuinpark
Entree van het tuinpark
Het huidige toegangshek is een paar jaar geleden gezet. Dit hek is een
verzinkt hekwerk van twee poorten van dubbelstaafs matten, twee
slootwaaiers met daarboven puntenrollen gemonteerd. Het hek is
functioneel maar nodigt zeker geen bezoekers uit.
Een sierhekwerk in kleur gecoat met daarboven de naam van de
vereniging zou de entree meer tot zijn recht doen laten komen. Een
elektronische bediening na zonsondergang zou een optie kunnen zijn.
Vanaf de weg is net voor de ingang aan beide zijden een sloottalud met veel onkruid. Aan de
linkerzijde is ook een beplantingsvak met heesters dat sterk verouderd is. Dit zou opnieuw
kunnen worden ingericht met bijvoorbeeld laag blijvende heesters of plantenbakken met
eenjarige beplanting. Daarmee wordt de toegang van het tuinpark uitnodigend voor
bezoekers.
Volgende stap is het zodanig verplaatsen van het parkeerterrein en het doortrekken van de
bomenrij en beplanting van de fraaie Rozenlaan naar de poort, zodat bezoekers niet meer over
de onaantrekkelijke parkeerplaats toegang krijgen, maar direct het park betreden. Ook de
asfaltmassa voor het verenigingsgebouw zal zoveel mogelijk plaats moeten maken voor
groen. De invalidenparkeerplaatsen worden wel binnen “groene” vakken dicht bij het gebouw
gerealiseerd/gehandhaafd.
Ontsluiting van het tuinpark.
Om de toegang tot het complex vanaf de omgeving te vergemakkelijken zal met de gemeente
de mogelijkheid worden onderzocht of een extra ontsluiting voor voetgangers aan de zijde van
de Dedemsvaartweg haalbaar is. Bij de aanleg van de bebouwing aan de Dedemsvaartweg
lijkt het alsof daar al rekening mee is gehouden door bij de aanleg de bebouwing te
onderbreken door een veldje met een dubbele bomenrij.
Vanaf de Hertenrade is dat veel moeilijker gegeven de aard van de bebouwing. Wel wordt
nagedacht over het realiseren van een speelse ontsluiting over het water (veerpontje?) aan
deze kant.
Beveiliging
Helaas wordt ons tuinpark regelmatig bezocht door mensen die niet komen voor de natuur
maar voor vandalisme, inbreken in huisjes, etc. Om het tuinpark beter te beveiligen is de
bedoeling bewakingscamera´s te plaatsen. De camera´s worden gericht op de ingang en zijn
dag en nacht in te schakelen. Een eventuele extra toegang wordt voorzien van een automatisch
slot
Publicatieborden
Als er bezoekers komen is het van belang dat de mensen weten wat er zoal te doen is op het
tuinpark van zowel Nut en Genoegen en Gezonde Gronden. Hiervoor worden twee
publicatieborden geplaatst. Eén bord komt bij de ingang van het tuinpark en één op de
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huidige plek voor het verenigingsgebouw. Deze borden moeten bestaan uit duurzaam
materiaal, bijvoorbeeld aluminium.
Bewegwijzering
Om vooral de bezoekers de weg te kunnen wijzen is het van belang direct bij binnenkomst en
op de hoeken van elk pad een bewijzering te plaatsen. Deze bestaan uit een hardhouten paal
met daarop een wijzer van hout met teksten zoals o.a. naam van de paden,
verenigingsgebouw, gezonde gronden, etc.
De werf
Tot op heden wordt het groenafval zoals takken, plantenresten, en
onkruidresten door de Dienst Stadsbeheer afgevoerd. Op jaarbasis
worden er rond de tien vrachten groenafval afgevoerd. Door een
scheiding van groenafval en het verder inzetten van compostering
zou dit kunnen worden verminderd.
Streven is om alleen snoeihout af te voeren en het overige
groenafval te composteren. Om een goede scheiding uit te kunnen
voeren moet de huidige ruimte hierop worden aangepast tot
composteerruimte. De gedachte gaat uit om te werken met
afzonderlijke bakken (d.m.v. betonnen keerwanden) voor grond/zand/mest/composteren (in
meerdere vakken) en takken. Om illegaal storten tegen te gaan zal rondom het depot een hek
worden geplaatst van 2 meter hoog en de voorzijde voorzien van een rolhek. Vanwege het
risico van illegaal storten en het aanzicht van het tuinpark, wordt de huidige container voor
het huisvuil die nu direct bij de ingang staat ook in deze ruimte geplaatst. Omdat mogelijk het
aanbieden van afval toe gaat nemen zal ook nagedacht moeten worden over een ander
systeem van het aanbieden van afval, zoals bijvoorbeeld een perscontainer. Indien het
mogelijk is dat er wordt gecomposteerd zal ook het aanbieden van huisvuilzakken
verminderen omdat daar ook regelmatig groenafval in zit.
De verplaatsing van de parkeerplaats heeft ook gevolgen voor de plaats van de nieuw aan te
leggen werf.
Beplanting
De beplanting op de Rozenlaan bestaat uit heestervakken en rozenvakken en in de vakken
staan een groot aantal oude Prunissen en Sierperen. De heesters zijn in 2004/2005 geplant en
kunnen nog jaren mee. De rozen daar in tegen zijn oud en aan vervanging toe. De Prunissen
zijn oud en voor een deel ziek, gedachten is om deze te vervangen voor sierperen zoals er al
een aantal staan.
De beplanting in de windsingels is sterk verouder en er is veel achterstallig onderhoud. In
deze vakken zal sterk gerooid en gesnoeid moeten worden. Verder zal in de opengevallen
gedeelten herplant moeten plaats vinden van bomen. De bomen mogen niet te hoog kunnen
worden i.v.m. schaduw op de aangrenzende tuinen. Tussen de beplanting door kan worden
gedacht aan paden van houtsnippers, hoewel de breedte van de singels dit wel toe moeten
staan. In de vakken groeien ook veel wilde bramen, deze zullen moeten worden gerooid.
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Aan de rand van de beplanting op de Tulpenlaan staan een aantal oude bomen. Omdat deze
bomen voor veel schaduw zorgen is de wens deze te rooien en bomen van een kleiner soort te
herplanten. Ook in deze vakken staan veel wilde bramen die gerooid moeten worden.
Speelveld
Huidig speelveld
Het huidige speelveld wat is
gelegen voor het
verenigingsgebouw zal in de
toekomst functioneel moeten
worden benut. Momenteel zijn
alleen de jeu de boules-banen
vooraan op het speelveld gelegen.
In het verleden is er een speeltuin
geweest. Door veroudering en
aangescherpte wetten voor
onderhoud van de
speelwerktuigen is deze speeltuin
in de jaren negentig ontmanteld.
De beplanting in de singels rondom het speelveld zijn onderhevig aan achterstallig onderhoud
en worden overwoekerd door wilde bramenstruiken. Voor indeling van het speelveld is er de
volgende gedachten.
Aanpassen/opknappen huidige beplanting
De beplanting rond het veld en in de windsingels heeft veel achterstallig onderhoud. Te
denken valt aan snoeien, rooien en planten van nieuwe heesters en bomen. Langs de gehele
beplanting rond het veld groeit momenteel een haag van bramen deze moet in zijn geheel
worden verwijderd. De beplanting voorzien van naambordjes en onderdeel maken van een
natuurlijke wandelroute voor bezoekers. Door het groen zou een pad aan kunnen worden
gelegd van houtsnippers.
Paddenpoel
De poel moet voldoen aan de voorgeschreven eisen en minimale doorsnede van 20/30 mtr. De
mogelijkheden voor een alternatieve paddenpoel kunnen ook worden bekeken t.a.v. de
huidige vijvers op de Rozenlaan.
Bloemen/vlindertuin
Rond de poel een vlindertuin aanleggen van diverse planten, heesters en bloemen die vlinders
aantrekken. Door de tuin en langs de poel moet een natuurlijk pad worden aangelegd. Bij elke
soort plant, heester of boom een naamkaartje en een beschrijving van de mogelijke functie
aanbrengen zodat bezoekers hier kennis van kunnen opdoen. Deze tuin onderdeel maken van
een gehele natuurlijke wandelroute door beplanting, windsingels en over het tuinpark.
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Tuin voor Gezonde Gronden
De omvang en indeling van de tuinen voor gezonde gronden hangt af van het aantal nieuw
aan te leggen tuinen, de te realiseren speelgelegenheid voor de kinderen en de grootte van de
poel en de vlindertuin.
Het in gebruik te nemen gedeelte moet in ieder geval vrij toegankelijk blijven in verband met
het openbare karakter dat de gemeente en ook Nut en Genoegen voor ogen heeft.
De paddenpoel en de vlindertuin kunnen geheel, of gedeeltelijk, onderdeel zijn/worden van
het gedeelte voor Gezonde gronden. Ook de speelgelegenheid kan hierin worden opgenomen.
Gezonde gronden zal een belangrijke rol spelen bij de aanleg van de permacultuurtuin op het
tuinpark.
Speeltuin
De wens bij de leden bestaat om weer een speeltuin op het veld in te richten met veilige
speelwerktuigen en een veiligheidsvloer. De speelwerktuigen die geplaatst moeten worden
zijn bedoeld voor kinderen tot 12 jaar. De speeltuin zal ook kunnen worden gebruikt door
kinderen uit de buurt en van de mogelijke naschoolse opvang.
Tuinen
Het plan is om 10 extra tuinen aan te leggen. De grootte van de tuinen zal ongeveer 200 m2
zijn en moeten worden voorzien van een tuinhuisje en een broeikas. Zowel het huisje als de
kas moet worden gebouwd volgens regels van het Huishoudelijk Reglement. De tuinen
moeten grenzen aan de bestaande tuinen van de Tulpenlaan.
De bestaande beplanting tussen het speelveld en de tuinhuisjes van de Tulpenlaan moet
worden gerooid. Aan de voor en achtergrens van de tuinen komt een Ligusterhaag.
Uiteraard moeten de nieuwe tuinen worden aangesloten op het riool en de waterleiding.
Momenteel staan er nog enkele tuinen leeg.
Deze tuinen kunnen worden opgeknapt voor tuinders van de tuinparken die moeten wijken
voor huizenbouw. Op het tuinpark zijn ook een aantal tuinen zonder huisje van variërende
oppervlakte. De tuinen met een oppervlakte van meer dan 200 m2 zouden voor bebouwing in
aanmerking kunnen komen. Op deze manier kunnen nog meer mensen van andere tuinparken
worden ondergebracht.
Riolering/waterleiding
De nieuwe tuinen moeten aangesloten worden op het riool en de waterleiding. Op de plek
waar Gezonde Gronden mogelijk wordt gehuisvest zullen een aantal tappunten moeten
worden aangelegd voor zowel water, riool en elektra.
Pad naar de tuinen
De nieuwe tuinen moeten bereikbaar zijn via een asfaltpad van 1,50 mtr. breed.
Plantenkas
De behoefte bestaat voor het voortrekken van voorjaar en zomerbloeiende planten voor de
vereniging (borders en plantenbakken). Deze kas zo energievriendelijk te verwarmen in de
winter door middel van bijvoorbeeld zon of windenergie. Daarmee ontstaat de mogelijkheden
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voor het overwinteren van niet winterharde tuinplanten. De mogelijkheid wordt onderzocht
om de kas gezamenlijk te gebruiken met onze partner Gezonde Gronden zodat deze optimaal
kan worden gebruikt.
Doorzicht
Verbeteren doorzicht vanuit kantine

Vanaf het asfalt voor het verenigingsgebouw moet
een doorkijk over het veld worden gemaakt zodat
door het geheel nieuw aan te leggen groen heen
gekeken kan worden. Dit is mede om de
socialenveiligheid op de nieuwe tuinen, speeltuin,
plantenkas,etc. te verhogen.

Jeu de Boules
De huidige grootte van de jeu de boules banen moet minimaal gehandhaafd blijven. Omdat de
banen niet zijn gedraineerd blijft er snel water staan. De vereniging wil de banen verplaatsen,
uitbreiden met 2 banen en deze gelijk te draineren.. Een optie is het huidige asfalt voor de
kantine ter hoogte naast de fietsenstalling te verwijderen en de banen daar te situeren.
Verhardingen
Parkeerplaats
De parkeerplaats is in slechte staat en dat zal door het toenemende gebruik alleen maar meer
verslechteren. Asfalteren en mogelijk uitbreiding is daarom vereist. Mogelijkheden voor
uitbreiding en/of verplaatsing kunnen worden gevonden door het rooien van de beplanting
tussen de opslagruimte en de huidige parkeerplaats. De opslagruimte wordt zo dus bij de
parkeerplaats getrokken.
Paden
Als het tuinpark meer bezoekers moet gaan trekken zullen paden
ook toegankelijk moeten zijn voor bezoekers die gebruik maken
van een rotator of rolstoel. Enkele paden op het tuinpark zijn nu zo
slecht dat deze moeten worden geasfalteerd. Door de slechte staat
van het asfalt zijn er al enkele ongelukken gebeurd.
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Asfalt voor het verenigingsgebouw
Het voorstel is om asfalt voor het verenigingsgebouw aan te passen op breedte van de
Rozenlaan. Op plaatsen waar asfalt wordt verwijderd moet
beplanting terug komen. Dit ter compensatie van de te
verwijderen beplanting.
Bestrating rond het verenigingsgebouw
De tegelverhardingen rond het verenigingsgebouw zijn verzakt en
verouderd. Dit kan een gevaarlijke situatie opleveren Vervangen
voor nieuwe tegels en opsluitbanden of asfalteren is een noodzaak.
Verenigingsgebouw
Ook als gevolg van de wens van de gemeente wordt ernaar
gestreefd het verenigingsgebouw, meer dan thans het geval is een
multifunctionele functie te geven. Te denken valt aan functies als
het houden van informatiebijeenkomsten, georganiseerde
activiteiten zoals kooklessen, lezingen, bloemschikken, cursussen,
etc. Samengevat: beschikbaarstelling van het gebouw voor
activiteiten van andere organisaties met een sociaal cultureel
karakter. Dat betekent meer openstelling. Thans is dit bezwaarlijk
vanwege de verouderde voorzieningen.
Kozijnen
Het gebouw is niet geïsoleerd en heeft geen dubbele beglazing. Momenteel zijn door de
minimale opening de kosten van energie gebruik op te brengen. Bij het regelmatiger
openstellen zal het energieverbruik toenemen en de kosten daarvan flink toenemen. Wat als
gevolg meer luchtvervuiling en energieverbruik geeft. Het voorstel is daarom het gebouw
beter te isoleren door middel van dubbel glas en gevel- en dakisolatie.
Toiletten
Het verenigingsgebouw beschikt nu over twee aparte toiletgroepen voor heren en dames. In
deze ruimten zijn twee toiletruimten gemaakt door een scheidingswand. De toiletruimten
moeten worden aangepast met een invalidentoilet en toegankelijk worden gemaakt voor
rolstoelen en/of rollators. Daartoe moeten muurtjes in beide ruimten worden verwijderd om er
grote ruimten van te maken voor zowel de dames en herentoiletten.
Overkapping wagenpark
Het wagenpark van de vereniging staat nu gestald onder een stalen overkapping met daarop
een kunststof golfplaten dak. Deze huidige constructie is sterk verouderd en aan vervanging
toe.
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Extra faciliteiten
Fietsenstalling
De huidige fietsenstalling wordt in het plan gesitueerd naast de opslagcontainers. Als de
parkeerplaats wordt geasfalteerd kan de ruimte voor deze fietsenstalling direct worden
voorzien van asfalt..
Verlichting
T.b.v. de sociale veiligheid is het gewenst dat er meer verlichting op het tuinpark wordt
aangebracht. Nu staan er op de parkeerplaats 3 palen. Voorstel is om op de Rozenlaan er 8
stuks te plaatsen en vanaf de parkeerplaats naar de Rozenlaan 3 palen te plaatsen. Een vereiste
is minimaal tot het begin van de Rozenlaan.
Stroompunten
Tijdens de aanleg van de verlichting is gewenst om direct ook een kabel in te graven voor het
maken van enkele contactpunten op de Rozenlaan. Deze punten kunnen worden gebruikt voor
bijvoorbeeld verbouwingen. Momenteel gebeurt dit door middel van aggregaten wat
luchtvervuiling en herrie met zich mee brengt.
Extra ruimte opslag gereedschappen
Meer gebruikers zal leiden tot meer gebruik van gereedschappen. De opslagruimte voor
gereedschappen is beperkt, mogelijkheden tot uitbreiding zullen moeten worden bekeken.
Bankjes en afvalbakken
Op het tuinpark staan een aantal zitbankjes deze zijn al oud
en moeten worden vervangen voor onderhoudvrije
roosterbankjes volgens het model die staan bij de jeu de
boules. Mogelijk kan een uitbreiding van bankjes plaats
vinden als er extra zitjes worden gecreëerd bijvoorbeeld bij
de vijvers en rond de boom op het eind van de Rozenlaan.
Bij de bankjes ook afvalbakken plaatsen om vervuiling te
voorkomen.
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Natuurvriendelijke oevers

Op de Rozenlaan zijn twee bestaande vijvers. Aan de
vijver aan de linkerzijde grenst een grasveld. Aan de
randen van de vijver aan de rechterzijde is
heesterbeplanting. De gedachten is om de heesters en
het gras te verwijderen en de oevers natuurvriendelijk
te maken en een aantal knotwilgen te planten. Aan
beide zijden van de vijvers een paar bankjes plaatsen
met afvalbakken. Ook hier zullen naamplaatjes en
beschrijvingen kunnen worden geplaatst van
mogelijke dieren die gebruik maken van de vijvers.

Namens het bestuur
G. J. van der Laan
2e voorzitter.
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ATV Nut en Genoegen
oktober 2009
Een nieuwe toekomst in Den Haag Zuidwest
Deze beknopte notitie is opgesteld in het kader van de Rijksbijdrage stimulering volkstuinen.
Deze notitie sluit aan op de eerder ingezonden visienota van augustus 2009 en het technisch uitvoeringsplan van
september 2009.
Bijlagen:
 Plattegrond van het tuinpark met schetsen van de te realiseren voorzieningen.
 Communicatieplan gericht op het uitdragen van de openbaarheid voor de buurt.
 Begroting.
Inleiding
De Amateurtuindersvereninging Nut en Genoegen, opgericht in 1914, behoort tot de oudste verenigingen in Den Haag.
Sinds de jaren vijftig is de vereniging geworteld in de Krachtwijk ‘Den Haag Zuidwest’. In onze wijk wonen ongeveer
65.000 mensen in circa 32.000 woningen.
De wijk heeft behoefte aan nieuwe investeringen, niet alleen in stenen maar ook in de sociale structuur.
Nut en Genoegen wil daar graag een bijdrage aan leveren. Daarbij wordt aangesloten op de voorwaarden van het
projectvoorstel “Rijksbijdrage stimulering volkstuinen van de gemeente Den Haag” en op het projectplan “Tuinparken
in de wereldstad aan zee” van de Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen.
In deze notitie beschrijven we de plannen om de openbaarheid en publieksgerichtheid te vergroten, de
sociaal/recreatieve functie van het tuinpark te bevorderen en ruimte te geven aan nieuwe groepen tuinders om bij ons
te tuinieren. Graag willen we binnen de Krachtwijk Den Haag Zuidwest een voorbeeld- en educatiefunctie op het
gebied van natuur- en milieu vervullen door (onder meer) aan te sluiten op het keurmerk “natuurlijk tuinieren”. Deze
doelstellingen worden gerealiseerd door ons te richten op het verhogen van de bestaande natuurwaarde op het tuinpark
en het opwaarderen van de beschikbare openbare groene ruimten. De openbaarheid en publieksgerichtheid worden
bevorderd door het aantrekkelijker maken van de toegang tot het tuinpark, het bieden van recreatieve mogelijkheden
en tot slot door een extra ontsluiting van het tuinpark en het actief benaderen van de buurt aan de hand van een
communicatieplan.
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Beschrijving van de plannen
De vereniging beschikt over een groot tuinpark met 201 tuinen op ca 70.000 m2. Meer dan de helft daarvan bestaat uit
openbare ruimte in de vorm van paden en lanen, boompartijen en singels, een speelveld en waterpartijen. Deze ruimte
biedt in potentie veel mogelijkheden om bij te dragen aan de te bereiken doelstellingen. Dit potentieel wordt gevonden
in het verder ontwikkelen en opwaarderen van de volgende kenmerken van het tuinpark (zie ook de tekeningen en
overzichten in de bijlagen):


Dicht bij de toegang tot het tuinpark is een speelveld van ongeveer 5000 m2. Dit veld, dat aansluit op de
windsingel, wordt thans beperkt gebruikt en is deels verwilderd.
Zoals in de situatietekening is geschetst, krijgt het grote veld veel aandacht. In samenwerking met “Gezonde
Gronden” wordt op het veld een permacultuurtuin aangelegd van ca 300 m2. Deze tuin is uiteraard openbaar en
ook het gebruik van de vruchten van de tuin is in principe vrij. De mogelijkheid wordt onderzocht om de buurt bij
de aanleg te betrekken. Door middel van een publicatiebord worden bezoekers geïnformeerd over het bijzondere
karakter van de tuin en de permacultuurmethode. Grenzend aan de tuin wordt een picknicktafel annex
informatievoorziening aangelegd van zoveel mogelijk hergebruikte materialen.
De tuin grenst aan de aan te leggen paddenpoel met vlindertuin. Uiteraard zijn er verschillende grasweitjes.
Natuurlijke paden vormen de verbinding tussen de verschillende onderdelen en met “ontdekkingspaden” door
delen van de windsingel.
De huidige Jeu de Boulesbanen worden verplaatst en uitgebreid. Om het tuinpark vriendelijker te maken voor
jonge kinderen zal een speelgelegenheid met diverse veilige speeltoestellen worden aangelegd. De dichtbegroeide
heesterrand aan de zijde van het verenigingsgebouw wordt opengemaakt zodat er open zichtlijnen ontstaan van het
terras naar het veld en de sociale veiligheid voor bezoekers toeneemt.



Het gehele tuinpark is omgeven door een vaart met hier en daar verbredingen (waterpartijen) en door een
windsingel met een breedte tussen de 10 en 15 meter, met een rijk bomen- en heesterbestand van rondom een
totale lengte van ongeveer een kilometer.
De (grotendeels ontoegankelijke) windsingel heeft een hoge natuurwaarde. Over bijna de gehele lengte zijn in de
singel takkenrillen opgeworpen van snoeihout uit de singel die beschutting bieden aan natuurlijk leven.
Voor een belangrijk deel blijft die natuurwaarde ook onaangetast. Wel wordt ter hoogte van de Meppelweg,
aansluitend op het veld, in de singel een “wild” speeltuintje aangelegd met natuurlijke materialen als
boomstronken en stammen. Onder de tot op de grond overhangende takken van de grote treurwilg aan de rand van
dat speeltuintje worden zitjes en wellicht tafeltjes geplaatst, waarmee een spannende “groene kamer” ontstaat.
Op verschillende plaatsen worden in de singel korte en natuurlijke paadjes aangelegd vanaf het asfaltpad die
toegang geven tot kleine, beschutte aantrekkelijke plekjes met bijvoorbeeld uitzicht op het water. Op die plekken
worden voorzieningen gecreëerd, zoals vlonders met bankjes, om daar even te verblijven. Aan de zijde van de
Dedemsvaartweg sluiten deze laantjes aan op de extra ontsluiting die ongeveer halverwege het tuinpark
gerealiseerd kan worden door middel van een (ophaal)bruggetje over de vaart aan de Dedemsvaartweg. Deze extra
ontsluiting met welkomstbord maakt het omwonenden gemakkelijker om op het tuinpark te komen.
Bij de aanleg van de bebouwing aan de Dedemsvaartweg is daar overigens al rekening meegehouden. Haaks op de
bebouwing loopt al een laantje tussen een bomenrij naar het water.



Midden over het tuinpark loopt de fraaie brede Rozenlaan met prunussen en rozenstruiken. Daar waar een aantal
jaren geleden rozenvakken zijn vervangen voor heesters, wordt dat weer in de oude luister hersteld.. Halverwege
deze laan, ter hoogte van de bijenhouderij op het eilandje, bevinden zich twee vijvers. Aan het einde van de laan is
een pleintje met een boom in het midden.
De oevers van de twee vijvers worden natuurvriendelijk gemaakt en voorzien van aantrekkelijke beplanting. Nabij
deze vijvers worden mogelijkheden gecreëerd om te verpozen (zie de schets) door het aanleggen van
zitmogelijkheden en wellicht een paviljoentje of theehuis, zo mogelijk van hergebruikte materialen. Aan het einde
van de laan komt de aandacht te liggen op een zitbank om de boom en door de aanleg vaneen monumentale
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bakstenen rustbank, annex mozaïekkunstwerk (zie het ontwerp) die de functie van eyecatcher heeft vanaf de
entree van het tuinpark. Ook wordt daarmee de aandacht op het tuinpark gevestigd vanaf de zijde van de
Hengelolaan. Op het pleintje is een groot schaakbord voorzien, met een opbergmogelijkheid voor stukken in de
bank. Door deze bank aan de achterzijde te combineren met stapelstenen, houtblokken en dergelijke ontstaat een
insectenhotel.
Helaas sluit de fraaie Rozenlaan niet direct aan op de (onaantrekkelijke) hoofdingang van het tuinpark.
Door middel van nieuwe beplanting en verbeterde welkomstborden wordt de entree aantrekkelijker gemaakt. Door
de bomenrijen en beplanting van de Rozenlaan als het ware door te trekken naar de hoofdingang ontstaat een
entree die bezoekers uitnodigt het tuinpark te gaan verkennen.
Onderwerp van studie is de mogelijkheid om de toegang ca 15 meter te verleggen, zodat een directe en rechte
aansluiting op de Rozenlaan kan worden gemaakt en de toegang tot het tuinpark niet meer over de parkeerplaats
loopt. Parkeren en toegang tot het tuinpark worden dan gescheiden, zodat de entree veel aantrekkelijker wordt en
beter aansluit op het veld met de recreatiemogelijkheden.


Vanwege de huidige onaantrekkelijke uitstraling van de opslagruimte en fietsenstalling, direct bij de ingang,
worden deze ruimten in het nieuwe plan verplaatst en omgeven door nieuw aan te leggen groen.



Vanuit het verenigingsgebouw met terras en voorterrein, ontstaat door de open gesnoeide heesterrand een fraai
uitzicht op het veld en de zich daarop plaats vindende activiteiten. Verwacht wordt dat het gebruik van het
gebouw verder zal toenemen. Dat betekent bijvoorbeeld dat een invalidentoilet wordt aangelegd. Intensiever
gebruik noopt tevens tot enkele structurele verbeteringen om het gebouw milieuvriendelijker te maken.
De grote asfaltplakken voor het gebouw worden zoveel mogelijk vervangen door nieuw aan te planten groen.
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Het plein op de Rozenlaan
Op deze locatie zal een stapelmuur komen met daarvoor een bank. Bezoekers kunnen hier gebruik gaan maken van een
reuze schaakspel wat op het asfalt zal worden gemaakt van mozaiek steentjes. Ook zal er een fontein worden gemaakt.
Vanaf dit punt is er een uitzicht over de Rozenlaan.
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Het speelveld
Hier zal worden aangelegd een paddenpoel met strandje, de vlindertuin, de permacultuurtuin en een speelplek voor de
kinderen. Over het gehele veld zullen ook diverse speeltoestellen worden geplaatst. De diverse voorzieningen kunnen
worden bereikt door paden die bestaan uit houtsnippers.
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De vijvers op de Rozanlaan
Hier zal een natuurvriendelijke oever worden gemaakt, een zitje bestaande uit een soort theehuisje. De beplanting aan
de rechterzijde zal worden aangepast zodat er zicht komt op de bijenkasten. Vanaf het theehuisje is er zicht over de
beide vijvers de Rozenlaan. Op deze plek zal ook een pergola worden gezet met diverse klimplanten.
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Het theehuisje , flonder met zicht op de bijenkasten en de vijvers. En de pergola.
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De nieuwe toegangspoort met aan de rechterzijde de parkeerplaats.
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Platte grond van het veld
Ingetekend de mogelijk aan te leggen 10 extra tuinen.
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Platte grond van het complex waarop aangegeven de locaties waar de veranderingen moeten gaan plaats vinden.
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De mogelijke extra ontsluiting aan de zijde van de Dedemsvaartweg.

Werkgroep
Atv. Nut en Genoegen.
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Begroting toekomstplan Nut en Genoegen

werkgroep
toekomst Hut en Genoegen
oktober 2009
Begroting uit te voeren werkzaamheden toekomst Nut en Genoegen
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fase

uitvoerings periode
1 nov 2009/april 20011

plan

onderdeel

PM post

publicatie

begroot bedrag

communicatie
totaal begroot
1 nov.2009/april2010

entree park

€

1.500,00

€

45.000,00

toegangshek
verplaatsen ingang complex
verplaatsen werf
door trekken Rozenlaan
verplaatsen fietsenstalling
publicatieborden
bewegwijzering
verwijderen beplanting

aanbrengen beplanting
totaal begroot
1 nov.2009/april2010

1 nov.2009/april2010

speelveld

zitjes park

aanleggen tuin Stroom /
Gezonde Gronden
verwijderen bramen
frezen, spitten, egaliseren graveld
uitgraven paddenpoel
aanleggen vlindertuin

geen kosten

totaal begroot

€

5.000,00

€

10.000,00

€

5.000,00

€

30.000,00

€

3.000,00

€

20.000,00

banken
afvalbakken
totaal begroot

1 nov.2009/april2010

natuurvriendelijke oevers

verwijderen beplanting

vijvers Rozenlaan

verwijderen beschoeiing
afgraven oevers
planten bomen
plaatsen naamborden
planten waterplanten
totaal begroot

1 nov.2009/april2010

doorzicht

verwijderen beplanting
verwijderen bordermuur
afgraven grond
zagen en afvoeren asfalt
uitgraven cunet
aanleggen jeu de boules
herplaatsen banken
plaatsen afvalbakken
totaal begroot

1 nov.2009/april2010

fietsenstalling

1 nov.2009/april2010

speeltuin

verwijderen beplanting
uitgraven cunet
aanbrengen verharding
aanbrengen fietsenrekken
totaal begroot
aanbrengen drainage
aanbrengen zand
aanbrengen veiligheidsvloer
speelwerktuigen
totaal begroot

1 nov.2009/april2010

verenigingsgebouw

invalidetoilet
vloer
verplaatsen voordeur (rolstoelen)
isolatie plafond/zolder
totaal begroot

fase

totaal fase 1
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€

20.000,00

€

139.500,00
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2 nov.2010/april2011

overkapping wagenpark

verwijderen overkapping
uitgraven cunet
aanbrengen verharding
plaatsen overkapping
totaal begroot

2 nov.2010/april2011

plein Rozenlaan

€

5.000,00

€

5.000,00

€

9.000,00

€

3.000,00

€

2.000,00

renovatie plein eind Rozenlaan
stapelmuur
schaakspel
zitjes rond boom
totaal begroot

2 nov.2010/april2011

waterpartijen

waterpartijen
aanleg flonders incl railing
zitjes op flonder
totaal begroot

2 nov.2010/april2011

plantenkas

bouwrijp maken grond
aanleggen fundering
plaatsen kas
totaal begroot

2 nov.2010/april2011

element verhardingen

2 nov.2010/april2011

extra ontsluiting

tegels rond verenigingsgebouw
totaal begroot
kappen bomen
uitgraven cunet
aanleggen asfalt pad
plaatsen brug
totaal begroot

fase

totaal fase 2
3 nog nader te bepalen

asfalt verhardingen

3 nog nader te bepalen

parkeerplaats

€

40.000,00

€

20.000,00

€

20.000,00

€

5.000,00

overlagen asfalt
totaal begroot

beveiliging complex

25.000,00
49.000,00

overlagen diverse paden
totaal begroot

3 nog nader te bepalen

€
€

plaatsen camera en toebehoren
plaatsen extra verlichting
plaatsen stroompunten
totaal begroot

3 nog nader te bepalen

beplanting singels

snoeiwerkzaamheden
kappen bomen
aanleggen paden
planten bomen
plaatsen naamborden
totaal begroot

3

extra tuinen

bouwrijp maken grond
aanleggen nutsvoorzieningen
aanleggen asfaltpad
totaal
totaal begroot

€

25.000,00

€

110.000,00

fase 1
fase 2
fase 3

€
€
€

139.500,00
49.000,00
110.000,00

Totaal

€

298.500,00

totaal fase 3
Totalen gehele plan
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