‘Eenvoud’
Inzending Maaike van Beusekom
Vraag van de gemeente Haarlem in 2010 luidde: ‘Denk mee over invulling van voormalige stadskweektuin’

Ik realiseer mij goed dat mijn gedachten, al dan niet in afzonderlijke bijdragen, al zijn ingebracht. Toch grijp ik
deze kans en doe ik een poging om de waarde van deze plek te benadrukken, een poging om ogen te openen
voor eenvoud.

Daarom stem niet op mij.
De stadskweektuin is: HISTORIE - NATUUR - EDUCATIE – SPEL- ONTMOETING.
Het is een plek met een verhaal, een historie dat voor een belangrijk deel verweven is met omliggende buurten
(o.a. Huis ter Kleef, de zeven heerlijkheden, waaronder de Hoogerwoerd, de historische stadskweektuin).
De plek heeft alles al in zich. Het is een geweldige kans om die elementen uit dit gebied: historie, natuur,
educatie, spel en ontmoeting te versterken waardoor het voor jong en oud, het een aangename plek is om te zijn!
De opgave zou moeten zijn: het opwaarderen van wat er al is. Het antwoord moet zitten in een totaal –concept,
gericht op bovengenoemde elementen.
Met alleen een café-restaurant laat je een geweldige kans liggen om deze waardevolle groene plek nog meer
betekenis te geven. Kijk vooral naar hoe de plek al gebruikt en gewaardeerd wordt! Het speelveld, de
kinderboerderij, de ongedwongen lente en –herfstmarkten, het educatie centrum, de prachtige kruipdoorsluipdoorpaden met verrassende planten en bloemen, de historie!!
Het is een plek waar je buiten kan zijn, verrast kan worden, waar buurtbewoners gemakkelijk naar toe wandelen
en waar kinderen kunnen spelen. Waar zij spelenderwijs in contact komen met natuur. Dit gewoon hier om de
hoek, in de buurt!

Bron: www.cloudyreason.com

Bron: www.greenme.it

Park/Tuin
Om dit gebied voor jong en oud aantrekkelijker te maken, met het oog op het behoud van de 'groene long' zoals
de wethouder aangaf, denk ik aan behoud en opwaarderen van:
1. Huis ter Kleef;
2. het karakter van de stadskweektuinen door: o.a. hergebruik van (een aantal) kassen;
3. het educatieve centrum;
4. de kinderboerderij;
5. de speelvelden.
Dit alles in een parkachtige setting dat aansluit op de groene begraafplaats, dat tegelijkertijd het karakter van de
vroegere stadskweektuinen respecteert. Een park met wandelpaden en misschien wel beelden (dit kan heel
eenvoudig. Ga maar eens kijken hoeveel plezier kinderen hebben van de koeienbeelden, het struiken doolhofje).
Een park waar je kunt wandelen, sporten, spelen, ontspannen, van de zon kunt genieten, van de dieren, van de
eenvoud.
Beeldentuin Kröller Muller museum, ‘White Duck’, Marta Pan. Bron:
www.kmm.nl

Her/gebruik van de historie
Laat de plek de verhalen ‘vertellen’. Laat het vertellen over de historie van Huis ter Kleef, de Zeven Heerlijkheden,
de Kweektuinen. En wie weet eigenlijk nog dat dit vroeger de gemeente Schoten is geweest? In dit gebied /deze
buurt zitten zoveel verborgen verhalen die we juist door het opwaarderen van dit gebied meer tot hun recht
kunnen laten komen. Waar buurtbewoners trots op kunnen zijn, wat ouders aan hun kinderen kunnen
vertellen. Het geeft een meerwaarde aan de hele omgeving! Laat de geschiedenis van deze plek tot zijn recht
komen door juist ‘Huis ter kleef’ te hergebruiken. Een prachtige plek voor een leuke, maar vooral een
kleinschalige horeca gelegenheid met terras.
De kassen, zijn bepalend voor het karakter, de historie van de kweektuinen, blijf ze gebruiken voor bijvoorbeeld
educatie. Een transformatie van een deel van de kassen kan wellicht een prachtige locatie zijn voor het milieu en
- educatiecentrum.
Onderzoek en laat zien wat je met hergebruik, energieopslag en kassen kunt doen. Profileer je als gemeente die
daar echt iets mee doet! Misschien staat hier al een ‘duurzaamheidscentrum’, dat alleen een extra impuls
nodig heeft.
Horeca
Een aantrekkelijke horecagelegenheid is in Haarlem-Noord inderdaad een gemis.
En ook voor de stadskweektuin zou een horecagelegenheid zeker een waardevolle aanvulling zijn. Maar deze
plek vraagt om een gelegenheid die aansluit bij de sfeer: eenvoudig, kleinschalig, intiem, met respect voor de plek
en omgeving (met nadruk op de naastgelegen, prachtige begraafplaats). Een plek waar het op verschillende
momenten van de dag aangenaam is om te zijn. Waar je lekkere koffie kunt drinken of een goed glas wijn.
In ieder geval een plek waar ruimte blijft voor educatie dit in de lijn met historie van dit gebied.
Respect voor leefomgeving en natuur bereik je toch door kind en volwassenen er mee in contact te brengen. Het
kan zo eenvoudig.

Lunchroom: Juffrouw Zonder zorgen Haarlem
Bron: www.neeflouis.nl

Dolhuys cafe Haarlem. Bron: enmoerkerk.nl

Het kan zo eenvoudig….bundel de stemmen > Stem op:
Haarlemmerkweektuin
Lekker anders
Behoud en uitbreiding natuur en educatiecentrum
Groene recreatieve zone met terras
wijknatuurtuin ’t Groene Hart

Zie ook ter inspiratie:
www.juffrouwzonderzorgen.nl
www.coffyn.nl en www.bakkerscafe.nl in Nijmegen!
Kijk ook eens op: www.historischschoten.nl
Ps. Geplaatste beelden zijn ter inspiratie met bronvermelding

