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1. Het college besluit het tuinenpark van Zonder Werken Niets financieel te ondersteunen om het
Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren te kunnen verdienen.

2. Het college besluit om de totale kosten hiervan bij de landelijke organisatie voor hobbytuinders
(AVVN) onder te brengen, omdat deze bond de vereniging 2 jaar lang begeleidt en tevens kan
toezien dat gelden voor materialen, planten etc ook daadwerkelijk voor het doel “Natuurlijk
Tuinieren” wordt besteed.

3. De kosten van het besluit bedragen € 8.000,= .Het besluit wordt gedekt uit het recreatiebudget
(begroting Stadszaken, product recreatie (060301) , de zorg voor de recreatie (kostenplaats
1432-4669-1000).

4. De betrokkenen (AVVN, ZWN ) ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit; de
media krijgen een persbericht.

5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Samenleving
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DOEL: Besluiten

Het college is bevoegd een besluit te nemen over de besteding van de beschikbare middelen uit het
recreatiebudget.
De commissie Samenleving wordt geinformeerd over de besteding van deze recreatiegelden.
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Onderwerp: Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren
Reg. Nummer: STZ/EC/2010/47760

1. Inleiding

De landelijke vereniging voor hobbytuinders (AVVN) heeft het verzoek ingediend
om een of meerdere volkstuincomplexen in Haarlem in aanmerking te laten komen
voor het nationaal keurmerk “Natuurlijk Tuinieren”. Reeds veertig gemeenten in
Nederland gingen Haarlem voor. Verenigingen worden 2 jaar lang door de AVVN
begeleid om dit Keurmerk te verdienen. De AVVN is de initiatiefnemer van het
project Natuurlijk Tuinieren en wordt hierin gesteund door organisaties als De
Kleine Aarde, het IVN en de Vereniging voor Veldbiologie KNNV.
Doel van het begeleidingsproject is het stimuleren van meer natuurlijk beheer in
parken en op de tuin met een maximaal behoud van het esthetische element.
Natuurlijk tuinieren wil zeggen dat op een zodanige wijze getuinierd wordt en het
park en de tuinen worden ingericht, dat de natuur optimale mogelijkheden heeft om
zich te ontwikkelen. De tuinenparken (volkstuincomplexen) krijgen dan een
belangrijke toegevoegde waarde niet alleen als oase voor flora en fauna, maar ook
in de zin van natuur- en milieu educatie voor de stadsbewoners en met name hun
kinderen. Milieuelementen bij het tuinieren spelen een wezenlijke rol
(bestrijdingsmiddelen, bemesting, gebruikte materialen, hergebruik). Dit stimuleren
geschiedt op maat gesneden advisering en begeleiding. Aan het Keurmerk is een
waarderingssysteem verbonden om de vorderingen van een park duidelijk te maken.
Deze waardering uit zich in de vorm van het logo van het Nationaal Keurmerk, het
lieveheersbeestje. Afhankelijk van het vorderingsstadium waarin een tuinenpark
zich bevindt kan de beheerder 1 tot 4 stippen krijgen. De nadruk bij het keurmerk
ligt echter op het enthousiast maken van verenigingen en tuinders om via
aanpassingen hun park en tuinen een meer natuurlijker karakter te geven en om
gericht voeding en huisvesting te bieden voor een diversiteit aan planten en dieren.
De toegevoegde natuur- en milieu educatieve functie van een park kan vervolgens
een zodanige uitstraling hebben naar het grote publiek, dat nieuwe groepen
geïnteresseerden het tuinieren als plezierige hobby gaan ontdekken.

De verenigingen Zonder Werken Niets wil graag aan het project “Natuurlijk
Tuinieren” deelnemen.

2. Besluitpunten college

1. Het college besluit het tuinenpark van Zonder Werken Niets (van der
Aartweg 25) te ondersteunen om het Nationaal Keurmerk Natuurlijk
Tuinieren te kunnen verdienen.

2. Het college besluit om de totale kosten hiervan bij de landelijke organisatie
voor hobbytuinders (AVVN) onder te brengen, omdat deze bond de
vereniging 2 jaar lang begeleidt en tevens kan toezien dat gelden voor
materialen, planten etcetera ook daadwerkelijk voor het doel “Natuurlijk
Tuinieren” wordt besteed.
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3. De kosten van het besluit bedragen € 8.000,= . Het besluit wordt gedekt uit
het recreatiebudget (begroting Stadszaken, product recreatie (060301), de
zorg voor recreatie (kostenplaats 1432-4669-1000).

4. De betrokkenen (AVVN, ZWN,) ontvangen na besluitvorming informatie
over dit besluit; de media krijgen een persbericht.

5. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie
Samenleving.

3. Beoogd resultaat

 Het tuinenpark van volkstuinvereniging Zonder Werken Niets kan na het
doorlopen van het project Natuurlijk Tuinieren het Nationaal Keurmerk, het
lieveheersbeestje verkrijgen.

 Grotere diversiteit aan flora en fauna, dus meer ecologische waarde
volkstuincomplex.

 Bijdrage aan natuur –en milieu educatie voor stadsbewoners en met name
kinderen.

 Door toegevoegde natuur- en milieu educatieve functie van park, positieve
uitstraling naar het grote publiek, waardoor nieuwe groepen
geïnteresseerden het tuinieren als plezierige hobby gaan ontdekken.

 Het park van Zonder Werken Niets wordt qua beleving aantrekkelijker en
zal meer recreanten aantrekken.

4. Argumenten

4.1 Inhoudelijk:
1. Het achterstallig onderhoud van de volkstuincomplexen is door de laatste

inhaalslag van 2009 verleden tijd. Het is hierbij van belang dat de parken, die
openbaar toegankelijk zijn ook qua beleving aantrekkelijk blijven. Het project
natuurlijk tuinieren zorgt voor een grotere diversiteit aan flora en fauna
waardoor parken aantrekkelijker worden voor de recreatie.

2. in het kader van duurzaamheid en aandacht voor het milieu, past dit project
“natuurlijk tuinieren”, waarbij de verenigingen bewust worden gemaakt van
diverse milieuelementen die bij het tuinieren een rol
spelen.(bestrijdingsmiddelen, bemesting, gebruikte materialen, hergebruik).

3. De deelname aan het project “natuurlijk tuinieren” gebeurt op basis van
vrijwilligheid van de verenigingen. ZWN was de eerste vereniging die meteen
enthousiast reageerde om voor het Nationaal Keurmerk te gaan en wil graag
deelnemen aan dit project, dat door de AVVN wordt begeleidt. Nu de
volkstuinparken het achterstallig onderhoud achter zich hebben gelaten blijkt
dat het verenigingsleven opbloeit en de betrokkenheid bij het park zeer groot is.

Communicatie
De AVVN heeft het verzoek bij de gemeente ingediend en is van mening dat een
stad als Haarlem het verdient om een of meerdere tuinenparken Het Nationaal
Keurmerk Natuurlijk Tuinieren te mogen voeren. Reeds diverse steden gingen
Haarlem voor. Na een rondgang onder de gemeentelijke Haarlemse
volkstuincomplexen reageerden de verenigingen Zonder Werken Niets en Nooit
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Rust en Poelpoldervreugde enthousiast. In verband met het beperkte budget is in
overleg met de AVVN voor ZWN gekozen.

Financiële paragraaf
 Kosten begeleiding AVVN: € 6.500 per park
 Materiaalkosten: voorstel bijdrage € 1.500.

Totale kosten: € 8.000,=

Het begeleidingsproject AVVN houdt o.a. het volgende in:
1. De leden van de vereniging worden via een informatiebijeenkomst

uitgebreid geïnformeerd over wat natuurlijk tuinieren wel en niet is (lezing
ondersteund met dia’s, voorlichtingspanelen, informatiefolders,
stimuleringspresentje, discussie)

2. Bestuurders en/of commissieleden krijgen bij de start van het project een
trainingsdag over interne communicatie en projectmatig werken (uit
ervaring is gebleken dat deze twee onderwerpen bij bijna alle deelnemers
veel problemen oplevert.

3. Bij de start en als afronding van het project brengt de advies- en
begeleidingscommissie een bezoek aan het park en start een lange termijn
advies op voor de vereniging. Tijdens het bezoek heeft de commissie altijd
nauw overleg met de afgevaardigden van de vereniging.

4. De begeleider legt circa 6 bezoeken in 2 jaren aan het tuinenpark af, en
bekijkt gedurende dit bezoek de vorderingen en lost vragen en problemen
van het bestuur, commissie en/of tuinders op.

5. In samenspraak met de begeleider kiest de vereniging een vijftal workshops
om de kennis van bestuurder, commissieleden en tuinders uit te breiden.

6. De deelnemers krijgen afhankelijk van de grootte van de vereniging een
aantal handboeken Natuurlijk Tuinieren. In dit handboek staat een keur van
zeer praktische en makkelijk leesbare informatie die door de participerende
organisaties is opgesteld.

7. De deelnemers ontvangen zowel in het eerste als het tweede project jaar de
Natuurjaarplanner. Op deze poster is per maand specifiek op de vereniging
gerichte informatie over allerhande zaken die met natuurlijk tuinieren te
maken hebben ingevuld.

8. De vereniging krijgt een 1-tal informatiebladen die gebruikt kunnen worden
voor publicatie in het verenigingsblad of op mededelingenborden

9. De vereniging ontvangt een vlag met het logo van het Nationaal Keurmerk
Natuurlijk Tuinieren, waardoor zij herkenbaar worden als deelnemer.

De advies- en begeleidingscommissie zal per park, omdat elk park anders van
opzet en inrichting is, een advies opstellen, waarin de mogelijkheden tot
verbetering van het park worden aangegeven. Het advies richt zich met name
op de openbare delen van het park, aangezien de aanpassing van deze delen bij
individuele tuinders de minste weerstand zal geven. Na 2 jaar beoordeelt de
commissie de vorderingen van de vereniging en adviseert het AVVN of de
vereniging in aanmerking komt voor het keurmerk en het aantal stippen. Het
maximaal aantal te behalen stippen is 4 en staat voor bijzonder
natuurvriendelijk. In overleg met het AVVN kan bekeken worden of en op
welke wijze de overige inwoners of plaatselijke groeperingen betrokken worden
bij het project, in die zin dat zij in de gelegenheid worden gesteld om (een deel)
van trainingen en workshops bij te wonen.
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Materiaalkosten
Daarnaast is het van belang dat de verenigingen ook daadwerkelijk aan de gang
kan met de adviezen en zal er geld nodig zijn voor bijvoorbeeld het aanschaffen
van (plant) materialen (van bomen tot struiken, tot vaste planten tot zaad,
inhuren van groot materieel (bijvoorbeeld om een poel te graven), betrekken
van bouwmateriaal (stenen, wilgentenen etc.), aanschaf milieuvriendelijke verf,
voorlichtingsmateriaal, en informatiebordjes, aanschaf gereedschap (een zeis
bijvoorbeeld, nestkastjes, alternatieve bodembedekking etc. Er is veel keuze en
dit zal per park ook afhangen van de adviezen en mogelijkheden.
Om aanschaf van bovenstaande mogelijk te maken, wordt € 1.500,=
uitgetrokken. Bij hogere materiaalkosten zal de vereniging deze zelf moeten
financieren. Deze € 1.500,= wordt door de AVVN beheerd en aan de vereniging
toebedeeld op basis van de adviezen.
De totale kosten van het project Natuurlijk Tuinieren worden voor Zonder
Werken Niets op € 8.000,= begroot.

De dekking vindt plaats uit het reguliere recreatiebudget (Stadzaken, product
recreatie (060301) en kostenplaats 1432-4669-1000 (de zorg voor recreatie).

5. Uitvoering
Na dit besluit kan het 2-jarig project Natuurlijk Tuinieren meteen van start gaan.
(voorjaar 2010). Na twee jaar wordt bekeken of het park het nationaal Keurmerk
verdiend heeft en hoeveel stippen(lieveheersbeestjes) het park krijgt.
Omdat er voor het project Natuurlijk Tuinieren slechts budget is voor 1 tuinenpark,
terwijl ook de verenigingen Nooit Rust en Poelpoldervreugde belangstelling voor
het project Natuurlijk Tuinieren hebben, wordt met de landelijke bond bekeken of
deze verenigingen op een of andere manier kunnen meedoen met het project bij
Zonder Werken Niets (bijvoorbeeld het volgen van de workshops).

6. Bijlagen
Geen

Het college van burgemeester en wethouders

de secretaris de burgemeester


