
 

 

 

MOTIE NK Tegelwippen – Inhaalrace voor kampioenschap BIS 

De gemeenteraad van Haarlem in vergadering bijeen op 27 mei 2021, 
 
Constaterende dat: 

• Voor het tegengaan van hittestress en het langer vasthouden van water het van belang is dat er 
meer groen in de stad komt en minder verstening en Haarlem daarom deelnemer is aan de actie 
Steenbreek; 

• Haarlem daarnaast één van de inmiddels 80 deelnemende gemeenten is aan het NK Tegelwippen 
dat o.a. georganiseerd is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en loopt van 30 
maart tot 30 september 20211; 

• Dit NK gericht is op het stimuleren van particuliere tuineigenaren tegels te (laten) verwijderen ten 
behoeve van groen en beplanting;  

• Het college de inwoners van Haarlem wil stimuleren via een ondersteunende campagne en 
hiervoor een publiciteitsplan in voorbereiding is; 

• Haarlem na bijna 1/3 van de wedstrijd tot nu toe op een schamele plek 50 staat en steeds verder 
wegzakt in het klassement (vorige maand stonden we nog op plek 24); 

• Haarlem inmiddels al ver achterloopt op de gemeente Leiden (stabiel op plek 6) met wie wij een 
derby zijn aangegaan (zie: https://nk-tegelwippen.nl/tegelstand/); 

 
Overwegende dat: 

• Haarlem met haar groene ambities de huidige lage positie bij het NK Tegelwippen natuurlijk niet 
op zich kan laten zitten; 

 
Verzoekt het college: 

• De ondersteunende campagne snel te starten en komende maanden regelmatig actief te 
communiceren over het NK Tegelwippen; 

• Een grote inhaalrace te faciliteren door op korte termijn de Haarlemse Tegelwipzaterdag te 
houden waarbij de gemeente bewoners ondersteunt door tegels op te halen en medewerkers van 
Spaarnelanden beschikbaar stelt en/of vrijwilligers werft voor bewoners die hulp nodig hebben bij 
het tegelwippen om zo een steentje bij te dragen aan het behalen van het kampioenschap; 

• De inwoners van Haarlem te inspireren tot deelname aan het NK Tegelwippen door nog deze 
zomer op een goed zichtbare locatie (bijvoorbeeld de middenberm van de Spaarndamseweg en 
Delftplein) de tegels te vervangen door groen; 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
 
Frank Visser, ChristenUnie 
 

 
1 https://www.haarlem.nl/nieuws/haarlem-gaat-de-strijd-aan-met-leiden-bij-het-nk-tegelwippen/  
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