Projectplan Stadstuin Harlingen
Een initiatief van:
PROJECTGROEP STADSTUIN HARLINGEN
STICHTING KUNSTCOLLECTIEF HARLINGEN

Noord

Locatie
Kimswerderweg /N31 /Oosterhof
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Inleiding
In het najaar van 2018 ontstond bij een groep van 9 burgers het
idee voor het ontwikkelen van een tuin door en voor Harlingers.
Deze groep is inmiddels geformaliseerd in Projectgroep
Stadstuin Harlingen. Natuur is van levensbelang voor de mens
maar in een stad is de aanwezigheid van natuur lang niet zo
vanzelfsprekend als op het platteland.
De projectgroep is al in een vroeg stadium gesprekken
aangegaan met andere geïnteresseerde partijen en zo kwam er
een divers ´programma van eisen´ op tafel. Zo bleek er behoefte
te zijn aan een plek voor moestuinen, aan een plek waar
planten die ´over´ zijn een tweede kans kunnen krijgen, aan een
plek waar kinderen spelenderwijs kunnen leren van de natuur
en aan plek voor wilde bloemen, heesters, kruiden en bijen. Ook
was er behoefte aan een soort ontmoetingspunt centraal in de
tuin. Al deze wensen zijn verpakt in dit plan waarbij de
overkoepelende factor is dat de gehele tuin duurzaam en
ecologisch verantwoord zal zijn en dat alle betrokken groepen
een rol gaan spelen in onderhoud en beheer.

Samenwerking
Bij de ontwikkeling/realisatie van de tuin is/zal door de
projectgroep worden samengewerkt met gemeente, onderwijs,
begeleid wonen (onder andere met de van de Bent stichting die
direct naast het terrein gehuisvest is), nieuwe burgers via
Nieuw – Zuid (kwartiermaker), de begeleiding van
statushouders door de Skule, stichting de Takkenwijven, lokale
kunstenaars etc. De contacten met deze partijen verlopen
voorspoedig en iedereen is enthousiast om met het project te
starten. Zodra er groen licht gegeven is door de gemeente zal
door bekendmaking in de media naar verwachting de groep
geïnteresseerden nog flink toenemen.
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Doelen
• Een samenwerking laten ontstaan tussen uiteenlopende
groepen binnen de samenleving van Harlingen
• Een plek creëren waar mensen elkaar ontmoeten en
kennis en ervaringen over de natuur en tuinonderhoud,
vanuit hun verschillende achtergronden, met elkaar
kunnen delen
• Een prachtige stadstuin creëren waar mensen met veel
plezier komen om te werken of gewoon om te genieten
• Op termijn het gehele gemarkeerde gebied te beplanten

Dat klinkt mooi!
De projectgroep realiseert zich dat er keihard gewerkt zal
moeten worden om bovenstaande doelen te realiseren. Het is de
inzet van zowel projectgroep als ook de andere betrokken
partijen om waterdichte afspraken te maken over aanleg,
beheer en onderhoud van de tuin. Op dit moment, november
2019, is er sprake van een sluitend rooster voor het gehele
eerste jaar. Dat wil zeggen dat er in 2020 iedere dag iemand
van de projectgroep aanwezig zal zijn voor aanleg, onderhoud
en toezicht.

Organisatie
Het geheel van plannen en uitvoering door de projectgroep valt
voor twee jaar onder de hoede van de Stichting Kunstcollectief
Harlingen. In die twee jaar moet er voldoende basis zijn
gegroeid om als zelfstandige stadstuin organisatie verder te
gaan. Hoe dit er formeel gaat uitzien wordt in een later stadium
bepaald.

PAGINA 5

Noord

Tuin Ontwerp
Het ontwerp van de tuin is een vijfbladige bloem waarvan in
eerste instantie alleen de drie onderste ´blaadjes´ zullen
worden ingevuld.
Blauw:

water (gemeente)

Bruin:

doorgangspad (gemeente)

Linker bloemblad:

kansentuin (projectgroep)

Middelste bloemblad:

kindertuin (projectgroep)

Rechter bloemblad:

moestuinen (projectgroep in
samenwerking met Nieuw-Zuid)

Drie kleine bloembladen:

kruidentuinen (projectgroep)

Centrale cirkel:

ontmoetingsplein/cultuurplein (HI)
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NB wilde beplanting in alle tussenliggende ruimten en links
langs de sloot bomen als buffer tussen Kimswerderweg en tuin.

• De paden: alle paden zullen tenminste één meter breed
zijn zodat deze ook rolstoel toegankelijk zijn.

• De kindertuin: in samenwerking met diverse
onderwijsinstellingen wordt gezocht naar een speelse
invulling met een educatief tintje. De voorkeur gaat uit
naar een vrijwilliger met een onderwijsachtergrond of een
natuurkenner met pedagogische kwaliteiten die op een
vast moment(en) in de week beschikbaar is om kinderen
te helpen tuinieren. Tuinieren in de breedste zin van het
woord, van zaaien tot het planten van ‘overblijvers’, van
het uitzoeken wat een bepaalde plant nodig heeft, of hoe
een plant heet, tot het maken van een tuinontwerp.

• De kansentuin: in dit deel van de tuin krijgen de
‘overblijvers’, de planten die door mensen gebracht worden
omdat ze er zelf geen plaats meer voor hebben, een
nieuwe kans.

• Het ontmoetingsplein/cultuurplein: een plein van
ongeveer 25 meter doorsnee wordt het centrale punt van
de stadstuin. Vrijwel alle paden komen op het plein uit.
Er is daar ruimte voor allerlei activiteiten en
voorstellingen. Het plein kan door Harlingers worden
gebruikt voor openlucht tentoonstellingen, kleine markten
en andere gewenste activiteiten.
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Het terrein
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Planning
•

Fase 1 (najaar 2019)
Land ploegen, afsluitbare ingang/hek plaatsen en
groenbemester inzaaien

• Fase 2 (februari 2020)
Nogmaals het land ploegen. De looppaden uitzetten en het
bepalen van de ligging en afmetingen van de moestuinen
(B) de contouren van de kindertuin en de kansentuin
starten met bewerken en aanplanten.
• Fase 3 (zomer 2020)
Aanleggen en inrichten van het cultuurplein
• Fase 4 (najaar 2020)
Officiële opening van de stadstuin.
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WIE DOET WAT?
De gemeente
• Stelt het terrein beschikbaar voor het creëren van een
stadstuin
• Ploegt het land twee keer (najaar 2019 en voorjaar 2020)
• Egt het land een keer (voorjaar 2020)
• Plaatst afsluitbaar hek(en)
• Sluit WA verzekering af voor de vrijwilligers in de uren
dat zij in de stadstuin werkzaam zijn

De projectgroep
• Is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de
tuin en kan hier ook op worden aangesproken
• Voorziet zelf in het bijeenbrengen van voldoende
financiële middelen voor de aanschaf van gereedschap en
andere benodigdheden voor het uitvoeren van het
tuinwerk
NB Indien het op termijn noodzakelijk wordt geacht dat
andere voorzieningen gerealiseerd moeten worden, (zoals
bijvoorbeeld sanitair, water en elektriciteit of een kas ) zal
de projectgroep hiervoor op zoek gaan naar financiële
middelen uit fondsen, subsidies, donaties en/of
opbrengsten uit specifiek hiervoor georganiseerde acties.
Eventuele subsidies, donaties en andere inkomsten lopen,
zolang het project onder de hoede van het Kunstcollectief
valt, via de rekening van het Kunstcollectief.
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HARNS INVEST
• Legt op een nader te bepalen moment in 2020 het
ontmoetingsplein/cultuurplein aan.

Kringloopwinkel de Wissel in Dokkum
• Doneert bij wijze van ´stadsvriendendienst´ noodzakelijk
tuingereedschap
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Verzoek aan B&W van Harlingen november 2019
•

Om goedkeuring te verlenen aan het ontwikkelen van een
stadstuin op het terrein aan de
Kimswerderweg/N31/Oosterhof

• Om zorg te dragen voor de basisvoorzieningen die
noodzakelijk zijn om met het project Stadstuin van start
te kunnen gaan. (Zie hiervoor pagina 1

Stichting Kunstcollectief Harlingen,
Secretaris : Marian van Unen

Penningmeester : Roeleke Naber

Projectgroep Stadstuin,
Theo Jilderts

Antoinette Berkouwer

Nieuw-Zuid,
Herman Jillings
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Stadstuin Harlingen, November 2019
De projectgroep hoopt zeer op de medewerking van de gemeente
Harlingen, zodat er een positieve samenwerking in de wijk kan
ontstaan en het leven in Harlingen nóg weer een beetje groener
en gezonder wordt
Namens de projectgroep Stadstuin,
Antoinette Berkouwer

Contact en informatie www.kunstcollectiefharlingen.nl
annbotanicalart@gmail.com

PAGINA 16

