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Geachte commissieleden, 

In de afgelopen vier jaar is er steeds meer aandacht gekomen voor volks- of 
doetuinen onder een bredere groep mensen. Waarschijnlijk speelt de toenemende 
vraag naar biologische producten en de stijgende trend naar het zelf telen van 
groenten en fruit een belangrijke rol. Ook de landelijke opkomst van stadslandbouw 
en de brede belangstelling hiervoor spelen mee. Vier jaar geleden heeft de gemeente 
Haarlem voor het laatst een behoeftepeiling onder de volkstuinverenigingen en 
doetuinen uitgevoerd. Tijd voor een actualisatie van de behoeftepeiling. 

Begin 2014 hebben alle volks- en doetuinverenigingen een enquêteformulier 
ontvangen met daarin vragen over trends en wachttijden. Het doel van de enquête is 
te kijken of de vraag naar volks- en doetuinen is toegenomen in de afgelopen 4 jaar. 
Deze brief bevat de belangrijkste uitkomsten van de enquête. Van de 7 doetuinen 
hebben er 6 het formulier ingevuld. En van de 8 volkstuinverenigingen die er in 
Haarlem zijn, hebben 6 verenigingen gereageerd. Van Volkstuinvereniging 
Poelpoldervreugde en van doetuin Nelson Mandelapark is geen reactie gekomen 
zodat zij in onderstaande overzicht ontbreken. 

Aantal volks- en doetuinen in Haarlem 
> In Haarlem zijn 497 doetuinen. Deze tuintjes zijn allemaal ongeveer 5 bij 5 

meter groot. De contributie bedraagt 20 euro per doetuin per jaar. 
> In Haarlem zijn 791 volkstuinen. De afmeting en prijs van de volkstuinen 

zijn heel verschillend. 

Wachtlijsten voor een tuin 
> Er staan 294 personen op een wachtlijst voor een doetuin. 
> Er staan 144 personen op een wachtlijst voor een volkstuin. 
> Er zijn in totaal 438 wachtenden op een doe- of volkstuin. De wachtlijsten 

van Volkstuinvereniging Poelpoldervreugde en doetuin Nelson 
Mandelatuin zijn onbekend en hierin dus niet opgenomen. 
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Uit welk stadsdeel komen de tuinders? 
> 80 % tot 90% van de tuinders komt uit het stadsdeel waar de tuin is 

gelegen. De enige uitzondering is het volkstuincomplex Zonder Werken 
Niets. Hier woont 45 procent van de tuinders niet binnen Haarlem. Het 
volkstuincomplex van Zonder Werken Niets grenst aan de gemeente 
Velsen, zodat er relatief veel leden uit de buurgemeente komen. 

Ontwikkeling 
> Vijf doetuinen en vier volkstuinen geven aan dat er meer jongeren op de 

tuinen zijn gekomen de afgelopen jaren. Vooral de volkstuinen verwachten 
dat die ontwikkeling zich verder voortzet. 

Veranderingen ten opzichte van 2010 
> In de enquête die in 2010 is gehouden, is ook gekeken hoeveel wachtenden 

er waren bij de volkstuinen en naar het aantal tuintjes. Het aantal 
wachtenden bij volkstuinen is vrijwel hetzelfde gebleven. Van de 
doetuinen zijn geen gegevens uit 2010 bekend. 

2014 aantal 
tuinen 

2010 aantal 
tuinen 

2014 aantal 
op wachtlijst 

2010 aantal op 
wachtlijst 

Doetuinen 497 Geen gegevens 294 Geen gegevens 

Volkstuinen 791 793 144 140 

Naast deze gegevens die voortkomen uit de enquête is er een digipanel onderzoek 
gedaan naar stadslandbouw. Dit onderzoek geeft aan dat Haarlemmers erg 
geïnteresseerd zijn in stadslandbouw en daar ook graag iets mee zouden willen 
doen. 

Er is in de gemeente Haarlem geen volkstuinbeleid door de Raad vastgesteld. De 
volkstuinen hebben al een goede positie in de Haarlemse samenleving. Wellicht ten 
overvloede meld ik u dat de bezoekersaantallen van de volkstuinparken vele malen 
groter zijn dan het aantal tuinen. Ook niet-leden kunnen over de tuinenparken 
wandelen en de verenigingen hebben vaak activiteiten op natuur en ecologisch 
gebied voor diverse doelgroepen. 

Bovenstaande gegevens zijn informatief bedoeld, zodat u op de hoogte bent van de 
behoefte van Haarlemmers op het gebied van volkstuinen en doetuinen. Bij het 
opstellen van de Structuurvisie Openbare Ruimte, worden de mogelijkheden voor 
(nieuwe) locaties voor volks- en doetuinen betrokken. Daamaast ondersteunt de 
gemeente de activiteiten van het Platform Haarlem Groener om initiatieven op het 
gebied van stadslandbouw in Haarlem te ontplooien. 

alijlae groet, 

Ikikkeraa \ 


