
 

1 
 

 
 

Opening groen seizoen 27 maart 2014 
In de Pletterij, 20 – 22 uur 

Voorjaarsevenement 12-13 april 2014 
van het NME-centrum op de Stadskweektuin, Kleverlaan. 

 
 
Haarlem, 6 maart 2014 
 
 
Beste deelnemers aan en partners van Platform Haarlem Groener, 
 
Op 27 maart openen wij het seizoen met een netwerkavond bij De Pletterij. 
Laura Meuleman, beleidsmedewerker gemeente Haarlem, die een belangrijke rol 
heeft gespeeld bij de totstandkoming van het Ecologisch Beleidsplan, houdt een 
inleiding over eclogisch beleid en beheer. Verder is Peter Bulsing, expert in 
ecologisch tuinieren bij het NME, bereid gevonden een inleiding te houden over 
diervriendelijk tuinieren. 
Daarnaast willen wij onze deelnemers en partners graag een open podium bieden 
om in een 2-minuten praatje te melden wat de plannen zijn voor 2014. Willen jullie je 
daarop voorbereiden? Je hoeft je niet aan te melden. Wij verdelen ter plekke de tijd. 
Ook is er een informatietafel met boeken en folders ter inzage. 
 
Op 12 en 13 april houdt het NME-centrum weer het Voorjaarsevenement. Daar wil 
het PHG zich zo breed mogelijk presenteren en ook laten zien dat wij jullie 
vertegenwoordigen. Daarom vragen wij om een kleine bijdrage. Liefst in de vorm 
van een: 
 

• Folder of visitekaartje 
• Activiteiten kalender 
• Button of sticker 
• Of iets anders wat mensen mee mogen nemen 

 
Als je materiaal wilt aanleveren, neem dat dan mee op 27 maart. J kunt het ook 
bezorgen op de ochtend van 12 april ca. 11.00 uur en weer ophalen op zondag 13 
april, rond 16.00 uur. Het is niet mogelijk materiaal te koop aan te bieden, dat wordt 
voor ons te ingewikkeld. Als je zelf een uurtje aanwezig kunt zijn bij de stand, is dat 
natuurlijk prachtig. 
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Verder zullen wij aandacht besteden aan de Haarlemmer Kweektuin in wording. 
Wij zijn zeer geïnteresseerd in jullie wensen op dit gebied. Op dinsdag aanstaande, 
11 maart, is er weer een Klankbordgroep bijeenkomst. Dit is geen openbare 
vergadering, het is voor de leden van de Klankbordgroep die daar vanaf het begin bij 
betrokken waren. Daar wordt gesproken over de organisatievorm van de 
Haarlemmer Kweektuin en over de plannen voor het komende jaar. 
Wil je meewerken aan het inrichten van een voorbeeldtuin voor permacultuur, wil je 
een uitbreiding van het scholingsaanbod van het NME voor buurtgroepen? Wil je een 
ontmoetingsplek of spreekuur voor buurtmoestuinen? Deel je ideeën met ons, dan 
kunnen wij ze inbrengen. 
 
Ons streven is en blijft: de groei en bloei van natuur in de stad en de ontwikkeling 
van stadslandbouw in de brede zin, van buurtmoestuinen in buurt en wijk tot 
stadsboerderijen aan de rand van de stad. 
 
 
Hartelijke groet, namens de kerngroep van Platform Haarlem Groener, 
 
Truus Boerma, secretaris 
www.haarlemgroener.nl 
info@haarlemgroener.nl, telefoon: 06 13219701  
 
 
 
Bestuur Platform Haarlem Groener: 
 
Voorzitter Anne Nicolai, IVN 
Secretaris Truus Boerma, Transition Town Haarlem 
Penningmeester Mariette van Wenum 
Webmaster Natassia Doets 
Lid Hans Lieuwen, opvolger van Fer Daalderop 
 
Leden van de kerngroep: 
 
Ronald van Zon, IVN 
Bep Barreveld, Geheime Groene Roos Genootschap Rozenprieel 
Jorica Baars, Doetuinier 
Karin van Kuffeler, assistent webmaster 
 
Deelnemers: 
 
5e Kwartier -  Boeretuin – Bomenboerderij – De Haarlemse Moes – De Mobiele 
Moestuin – De Nieuwe Akker – Delftplein i.o. – Delihof i.o. – Fruittuinen ZK – GGRG 
– GIDZ – GroenBurgwal – Heempark Romolen – IVN ZK – Landje van De Boer - 
Zaaiwezen 
 
 


