
Mooi beleidsplan, maar het beleid blijft soms steken in theorie en goede bedoelingen. 
Dat is ook richting de St. Doe-tuinen het geval, die nu 9 tuincomplexen beheert, variërend in 
grootte van 5-200 tuintjes, maar die een wachtlijst van 300 personen heeft. Doe-tuinen 
gelden als strategisch vastgoed. 
 
De stichting beheert openbaar groen dat door onze tuinders als vrijwilliger wordt 
onderhouden. Zonder kunstmest of bestrijdingsmiddelen en de meeste terreinen hebben 
nestkasten, bijenkorven en bermen met veel dierenleven. Vaak midden in de stad, dus we 
passen in het beleidsplaatje: meer natuur, meer sociale cohesie enz. 
Wij willen 15 nieuwe tuincomplexen opgenomen hebben in het beleidsplan Groen. 
Ontwikkelkosten €10.000 per complex; totaal benodigd €150.000. 
 
In 2010 nam de gemeente een motie aan waarin voor meer doe-tuinen werd gepleit. Pas 9 
jaar later kwam er een klein doe-tuincomplexje bij en dat was een bewonersinitiatief: de 
Indische buurttuin in Noord. En vorig jaar -weer op initiatief van bewoners- kwam bij 
speeltuin De Papegaai ons 9e complex met 20 tuintjes tot stand. De gemeente heeft hier per 
tuin €2.600 aan bijgedragen en de openingen zijn verricht door een wethouder. De rest van 
de middelen hebben we zelf via fondswerving bij elkaar moeten zien te krijgen.  
 
We hebben een wachtlijst van 300 mensen op 539 tuinen, dus er is grote behoefte aan 
uitbreiding en de wachtlijst is door de jaren heen niet geslonken, terwijl er uiteraard wel 
verloop is door verhuizing/ouderdom. In coronatijd kon men blijven tuinieren; dat is ook het 
mooie van onze activiteit; uiteraard met inachtneming van de regels. 
  
Er zijn dus meer terreinen gewenst waarmee de stad op laagdrempelige wijze kan 
vergroenen. Om een beeld te schetsen van wat nodig is: 
Op 800 m2 kunnen zo’n 20 tuintjes van 25 m2 (500 m2); de overige 300 m2 dient dan als 
berm en voor de paden tussen de moestuintjes. Ontwikkeling kost €10.000; voor afgraven 
zandgrond en opbrengen compost, verbeteren aanleg paden en omheining. De gemeente 
heeft daar iets aan bijgedragen; verreweg het meeste moeten we via sponsoring en 
fondswerving binnenhalen. 
 
Er is potentie voor 15 doe-tuincomplexjes, die meegenomen kunnen worden in de plannen 
voor terreinontwikkeling. Wat dat betreft zou het verstandig wanneer de stichting meepraat 
in het Platform Groen. Was dat al het geval geweest, dan zou het beleidsplan dat er nu ligt er 
ook concreter en praktischer hebben uitgezien, vooral door betrokkenheid van bewoners 
daarin mee te nemen. 
Voorbeelden van waar dat kan: rondom de Koepelkathedaal, en vrijwel in dezelfde buurt 
ook bij het oude badhuis. Zie als voorbeeld het korte filmpje op doetuinenhaarlem.nl van de 
doe-tuin die al in de Leidse Buurt zit. 
 
Conclusie: wij willen dat in het beleidsplan 15 nieuwe doe-tuincomplexen worden 
opgenomen met minimaal 20 tuintjes per complex op gemiddeld 800 m2 en een 
garantiestelling voor de ontwikkelkosten.  
Neem de stichting op in het Platform Groen, zodat we mee kunnen adviseren over groen bij 
de terreinontwikkeling. 


