
22 september 2020 

Aan de leden van de commissie ontwikkeling 

griffiebureau@haarlem.nl 

 

In reactie op: raadstuk  

Onderwerp: Vrijgeven krediet voor verbeteren gebruiksmogelijkheden Haarlemmer Kweektuin 

 

L.s., 

Graag maak ik, Maaike van Beusekom eigenaar van het Kweekcafé, van de gelegenheid gebruik te 

reageren op bovengenoemd raadstuk. 

 

Leest u dit als een verhaal van een ondernemer met een missie die goed wilt doen voor de buurt, 

voor de stad, voor duurzaamheid en een circulaire economie in Haarlem.  

Na drie jaar ‘wachten’ en best een hoop gedoe om tot een huurovereenkomst te komen zijn mijn 

toenmalige compagnon en ik er in geslaagd om in 2016 van onze droom werkelijkheid te maken: 

Kweekcafé als plek en podium in de Haarlemmer Kweektuin.  

Middels een crowdfund campagne met ruim 150 investeerders en met eigen financiële inbreng zijn 

wij met heel veel ambassadeurs gaan bouwen aan deze plek.  

 

Waar ik nu na bijna vier jaar open (18 oktober) het meest trots op ben? 

 

Hoe waardevol het is om te zien en te horen  

 

Hoeveel mensen blij zijn met het Kweekcafé in de Haarlemmer Kweektuin 

Hoe divers het publiek is. Jong en oud komt genieten van Kweekcafé en de Haarlemmer Kweektuin 

Hoeveel mensen met plezier bij het Kweekcafé werken en hebben gewerkt 

Hoeveel mensen bij in het Kweekcafé zijn getrouwd, het leven hebben gevierd, afscheid hebben 

genomen 

Hoeveel makelaars het Kweekcafé en de Haarlemmer Kweektuin vermelden bij de verkoop van 

huizen in de buurt 

Hoeveel bijeenkomsten er zijn georganiseerd waar mensen bij elkaar zijn gekomen om kennis en 

ervaring te delen op het gebied van o.a. voedselverspilling, groene energie, eerlijke kleding, 

verduurzamen van je huis, duurzaamheid en circulaire economie in het onderwijs. 

Dat steeds meer mensen op de vrijdagmiddag naar het Duurzaamheidsloket komen voor advies over 

het verduurzamen van je woning 

Dat het Kweekcafé in de Haarlemmer Kweektuin steeds meer bekendheid krijgt als de plek waar het 

gaat over duurzaamheid en circulaire economie 

En…dat Kweekcafé mede aanzet heeft gegeven tot de koplopers groep Circulaire Horeca om kennis 

en ervaring met horeca en leveranciers te delen hoe we horeca milieubewuster en circulaire kunnen 

maken 
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Ik wil graag gezegd hebben, omdat ik zeker weet dat heel veel mensen hier niet bij stil staan, dat het 

behoorlijk pionieren is geweest en nog steeds is. 

Om op een verscholen plek in de voormalige stadskweektuin waar jarenlang het vastgoed heeft leeg 

gestaan, een horeca gelegenheid te starten in een voormalige timmerwerkplaats en een kas.  En dat 

met ook nog een behoorlijke ambitie: ‘bewustwording kweken op het gebied van duurzaamheid en 

circulaire economie’ 

En wat ik van de daken zou willen roepen en maar blijf herhalen: 

Deze plek verdiend het om een showcase te worden op het gebied van duurzaamheid. 

Na vier jaar is het ons gelukt om de potentie en lees: waarde van deze plek te laten zien. 

En er liggen zoveel  kansen om deze plek in de Haarlemmer Kweektuin, het stadspark voor duurzaam 

denken en doen, te laten uitbloeien tot de plek waar we bewoners, organisaties, ondernemers 

kunnen inspireren, kunnen laten zien hoe het anders kan (op het gebied van wonen, kleding, 

voedselverspilling voorkomen, groene energie, water). 

Ik geloof in deze plek en deze verbouwing is een volgende stap in de ontwikkeling van het Kweekcafé 

maar daarmee ook de Haarlemmer Kweektuin.  

Om de volgende stappen te zetten doe ik bij deze wel een oproep en wil ik ook dank je wel zeggen 

gemeente Haarlem. 

 

Dank je wel dat Kweekcafé mogelijk is gemaakt en dat de Haarlemmer Kweektuin langzaam maar 

zeker tot haar recht komt. Dat Kweekcafé ruimte heeft gehad om te experimenteren, om te ervaren 

wat er mogelijk is op een bijzondere, maar ook lastige locatie als deze. 

Maar dan ook een oproep tot samenwerking. 

Want het keiharde werken van de afgelopen jaren houd ik vol omdat ik onderneem vanuit mijn hart. 

Kweekcafé is een commerciële onderneming, maar met een missie. 

Om stappen te zetten naar de kas als showcase, waar met regelmaat bijeenkomsten, 

inspiratiesessies zullen plaatsvinden en waar andere sociaal ondernemers komen werken, kan ik 

zeker wel hulp gebruiken. 

Daarmee bedoel ik, een goede samenwerking met de gemeente Haarlem en met de stichting 

Haarlemmer Kweektuin, met organisaties en partijen. Kortom ik kom graag in contact met mensen, 

partijen die kunnen helpen met de stappen naar Kweekcafé en de Haarlemmer Kweektuin als de 

inspirerende plek over hoe we samen concreet kunnen werken aan de wereld (laten we beginnen 

met Haarlem) een stukje mooier te maken. 

Dank voor uw aandacht. 

Voor vragen en toelichting ben ik bereikbaar via info@kweekcafe.nl of op 0648098489  

Ik laat u graag de ontwikkelingen in de kas en de Kweektuin zien. 

Hartelijke groet, 

Maaike van Beusekom 

 

Zie ook 

Crowdfund campagne Kweekcafe 2016 

https://www.youtube.com/watch?v=7pAFMn1-cDM 

 

Drone opname 2016 in opdracht van Kweekcafé 

https://www.youtube.com/watch?v=yep2oF7PxO8&list=UUq5t8O6f-wRRT4ev2edhRoA&index=4   
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Website www.kweekcafe.nl 

Facebook www.facebook.nl/kweekcafe 

Suzanne & Freek Glass House Session https://www.youtube.com/watch?v=s2LYaXeFavw 

 

Inzending Hansje Brinker Prijsvraag 3e prijs 

https://www.nudge.nl/plans/waterhelden/plan/kweekcafe-leren-van-de-natuur/ 

Pitch accelaratie programma Go NH 2020 

https://www.youtube.com/watch?v=5DEKKl6fcPI&list=UUq5t8O6f-wRRT4ev2edhRoA&index=2  
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