Jaarverslag Stichting M.E.E.R. Groen 2013
Stichting Meergroen is in september 2011 officieel opgericht. Dit is het 2e jaarverslag.

Hoofdstuk 1: Introductie
1.1 Achtergrond en oprichting
Stichting M.E.E.R.Groen is voortgekomen uit heemtuin vereniging De Heimanshof. Vanuit deze vereniging
werden projecten ondernomen om de waarde van ecologisch beheer te onderstrepen als mede de
maatschappelijke, recreatieve en economische voordelen van dit soort burgerinitiatieven tot besef te
brengen. Tussen 2004 en 2011 namen de activiteiten zo in omvang toe dat een professionaliseringsslag
aanbevelenswaardig werd. Daartoe is in 2011 en 2012 een begin gemaakt . In 2013 is vooral de regionale
uitbreiding buiten de Haarlemmermeer op gang gekomen.
1.2 Organisatie
Bestuur en de raad van advies worden gevormd door leden uit het bedrijfsleven, politiek, maatschappelijke
organisaties en de wetenschap. Op persoonlijke basis hebben zitting genomen:
Voorzitter: F. Wempe (directeur Ecosol Re-integratiebedrijf) tot november 2013*
Secretaris: N. Reichart (directeur Arcadis) tot december 2013*
Penningmeester: nog te benoemen
Algemeen: W. Kruyt (directeur Meerbusiness)
Algemeen: J. Gorter (projectontwikkelaar)
*:Allerlei ontwikkelingen, zowel persoonlijk als gerelateerd aan de krediet crisis hebben er toe geleid dat
een aantal bestuursleden afgetreden zijn. De opengevallen bestuursplekken zijn in januari 2014 weer
ingevuld.
Instellingen, bedrijven, organisaties en overheden die de doelen en waarde van de stichting onderschrijven
en willen bekrachtigen, worden van harte uitgenodigd in de raad zitting te nemen en de stichting in
materiële en immateriële zin in alle opzichten te steunen.

Deze functie combineert Van der Laan met een part time beheerderschap van
De Heimanshof. In zijn werkzaamheden wordt hij bijgestaan door een team van medewerkers, die net als
hij eens deels als ZZPér worden betaald en anderdeels op vrijwillige basis werkzaamheden bedenken,
organiseren en begeleiden.
De kern van het team bestaat zijn:
- Ans Roling: Communicatie, groepsbegeleider en coördinator uitbreidingsproject waterzuiverings
terrein, fondswerving
- Arno Vaes: Technisch ontwerper/uitvoerder en groepsbegeleider
- Marike Bos: Communicatie, fondswerving
- Hans Millenaar: Groepsbegeleider en coordinator Meergroen Werkgroep Tudorpark
- Eric Jagtman: Coördinator Werkgroep MEERgroen Heemstede
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Directeur van Stichting MEERGroen is F.B. (Franke) van der Laan.
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-

Joop v/d Pol en Rob Arends: Coördinatoren Werkgroep Wijktuin Houtwijkerveld
Een door het jaar heen variërende groep van MBO En HBO leerwerk stagiaires van Groen
opleidingen en Sociaal Cultureel werk: Robin Terlouw en Imara Berry

Voorts wordt er intensief samengewerkt met organisaties, waarmee een of meer doelen gedeeld worden:
-

Nathalie Heidegger en Kirsten Kampman: Begeleidsters GGZ groepen ( 2 dagdelen/week
gedechargeerd vanuit GGZ Ingeest)
- Willeke en Jonathan Karpathios (gemeenschappelijke Stadslandbouw en sociale cohesie doelen
vanuit Restaurant Vork en mes)
- Koos Koelewijn, Directeur Voedselbank Aalsmeer
- Lonneke Rhodens Mobiele Moestuin Ripperda Kazerne en Marianne Nieuwenhuise Slowfood
Haarlem
- Kitty Burer Ymere en Nathalie Beltman Stichting Meerwaarde tbv het Tudorpark wijktuinproject
- Mariëlle de Jong van De Volkskas in het Westland op het gebied van stadslandbouw
- Myrna v/d Kommer en Dymph Pullens Stadspark Hoofddorp
- Hedwig Everaerts van Stadlandbouwinitiatief Amsterdam Noord: De Melkweg
- De Vrijwilligerscentrales Haarlemmermeer, Heemstede en Haarlem mbt Beursvloer,
maatschappelijke stagiaire programma’s, NLDoet en vrijwilligersplaatsing
- Henk Scheffer, Bram Van Uchelen, Nicoline Takes van Meertelevisie en Michelle Boot en Robin
Terlouw als redacteuren van de wekelijkse uitzendingen op de lokale TV (jan tm mei)
- Bert Pierolie van Meerradio: Maandelijkse uitzending
- etc
In wisselende samenstellingen wordt met talloze andere medewerkers en organisaties soms meer en soms
minder intensief tot wederzijds voordeel samen gewerkt. Mede afhankelijk van werksoort en urgentie

1.3 Doelen
Stichting MEERGroen is een stichting met nationale ambities, maar die historisch gezien, vooral in de
Haarlemmermeer en nabije omgeving haar oorsprong heeft.
De doelen van Stichting MEERGroen zijn verwerkt in de naam:
MEERGroen staat voor:
1: het samen ontwikkelen van meer ecologisch hoogwaardig groen als middel om de waarde van een
samenlevingsvorm die in evenwicht leeft met de draagkracht van zijn leefomgeving, tot bewustwording te
brengen en op de kaart te krijgen. Dit doel raakt aan bijna alle aspecten van ons dagelijks leven.
Natuurontwikkeling en stadslandbouw vormen op dit moment het zwaarte punt van de activiteiten.
2: M.E.E.R. is een acroniem dat staat voor de Maatschappelijke, Ecologische, Educatieve, Economische en
Recreatieve meerwaarden die middels actieve burgerparticipatie bereikt kunnen worden.
1.4 Filosofie: wat drijft ons
Onze westerse samenleving heeft zich de afgelopen decaden stormachtig ontwikkeld. Veel goeds is tot
stand gekomen op talloze manieren. De enorme technische en maatschappelijke ontwikkelingen hebben
echter ook een keerzijde. De moderne mens (die de wereld afreist in vliegtuigen en auto’s, werkt in een
kantoor en recreëert achter een computer of in een sportschool), is zover af komen te staan van zijn
leefomgeving, dat die tot een verwaarloosbaar randeffect is verworden. De tegenkant van het
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In totaal werden er in 2013 door ca 1200 vrijwilligers ruim 10000 mandagen aan werk verzet. Dit deels
binnen de heemtuin en deels erbuiten op bijna 90 ha in 32 verschillende projecten. Op de samenstelling
van het vrijwilligersbestand en de verschillende plannen wordt verder ingegaan in dit jaarverslag.
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1.5 Aanpak
Meergroen is niet tegen die technische interventie (de crisis is zo omvangrijk dat alle maatregelen moeten
worden aangewend), maar wil daar een complementaire benadering aan toevoegen.
Die aanpak moet gericht zijn op een structureel andere inrichting van de samenleving:
een maatschappij waarin bestaan en leven in evenwicht met de draagkracht van de leefomgeving centraal
staat.
Een dergelijke aanpak vereist in eerste instantie dat er kennis en affiniteit met de leefomgeving en de
soorten, die om ons heen leven, opgebouwd wordt. Zodanig dat ons inzicht in samenleven daarop effect
heeft. Naast het overbrengen van die kennis en inzichten bieden wij een mogelijkheid aan om samen aan
dat alternatief te werken.
We zijn ons bewust dat een dergelijke opstelling en de urgentie daarvan een flinke uitdaging inhoudt. En
dat om die reden vrijwel niemand zelfs maar het uitwerken van een oplossing overweegt. Daarom is het
aangaan van (schijnbare) uitdagingen onderdeel van de aanpak. Het aangaan van (steeds groeiende)
uitdagingen is de enige wijze om eigen medewerkers en partijen in de samenleving te overtuigen van de
waarde van het vol zelfvertrouwen aangaan van deze ultieme uitdagingen.
Hoofdstuk 2: Werkzaamheden organisatorisch
2.1 Bestuurlijk
De stichting werd opgericht in een situatie dat er al lopende activiteiten waren vanuit De Heimanshof
buiten de heemtuin. Deze zgn externe activiteiten begonnen vorm te krijgen in 2006 en lieten tot 2011 een
jaarlijkse groei in aantallen vrijwilligers en areaal in beheer zien. Mogelijk gemaakt middels eenmalige
cofinanciering bijdragen van verschillende organisaties. In 2010 en 2011 was de hoofdsponsor het
Ministerie van Landbouw samen met verschillende andere organisaties en overheden zoals de gemeente,
Recreatieschap Spaarnwoude, Hoogheemraadschap Rijnland, Rabo bank en andere bedrijven.
In 2011 was er ca 35 ha areaal in beheer met ca 3700 mandagen aan vrijwilligerswerk.
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succesverhaal van economische groei, technologische ontwikkeling en exploderende bevolkingsgroei is
helaas dat het merendeel van de medebewoners in een land als Nederland (de 48000 soorten planten en
dieren) zeldzaam is geworden of op uitsterven staat. Door de afstand met natuur, is natuur een
consumptieartikel, een product voor de een, of juist een kostenpost voor de ander geworden. Dit is niet
alleen in Nederland zo, maar helaas wereldwijd. De mensheid toont zich parasiet van de eigen
leefomgeving. De eigen biotoop die aan korte termijn economisch gewin wordt geofferd.
Olie kwam 40 jaar geleden van 100 m diep en nu uit 8 km diep onder ijs of zee, vis kwam uit de Noordzee
en nu van onder het ijs van Antarctica. Dit staat niet op zichzelf.
De klimaatcrisis is feitelijk een bijeffect van deze uitputtingsslag en de kredietcrisis mede het resultaat van
het eindig raken van de goedkope grondstoffenvoorraden.
Door de complexiteit van onze samenleving die vooral bepaald wordt vanuit juridische en economische
belangen, staan zowel de consument als de beleidsmedewerker en de politicus te ver af van het effect dat
eenzijdige consumptie gerichtheid heeft op de leefomgeving: Een leefomgeving waarvan we allemaal
afhankelijk zijn. Oneindige economische groei blijft ondanks de talloze signalen het hoofdstreven van bijna
iedere overheid en organisatie.
Voor zover er maatregelen worden genomen om lange termijn duurzaamheid te implementeren, gaat het
vrijwel altijd om technische initiatieven zoals het installeren van zonnecellen en windmolens. Met een
systeem dat op materiële groei gericht blijft vormen dergelijk technische maatregelen aan de ene kant een
druppel op een gloeiende plaat, doch ook een manier waarmee de verantwoordelijkheid voor een echte
oplossing makkelijk buiten ieders verantwoordelijkheid wordt gelegd.
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Met de € 50.000, = stimuleringspremie van het Ministerie van Landbouw voor ‘Burgerbetrokkenheid bij
Natuur en Landschap’ verdeeld over 2010 en 2011, kon in totaal een werkbudget voor projecten van
€113.000 gerealiseerd worden.
In 2011 werden besprekingen gevoerd met de Provincie Noord-Holland om de rol van het Ministerie in
2012 en 2013 over te nemen als hoofdsubsidiënt. Doel: in 2013 te groeien naar ca 10.000 mandagen aan
vrijwillige participatie op 70 – 100 ha. Dit doel is gehaald ( Zie Hoofdstuk 3).
De behoefte om een professionaliseringsslag te maken om deze ambitie ( en groei in de verdere toekomst)
haalbaar te maken, was de directe aanleiding voor de oprichting van Stichting MEERGroen.
Op basis van deze werkzaamheden kon in oktober 2011 een aanvraag naar de provincie ingediend worden
voor de jaren 2012 en 2013. Met de cofinanciering bijdrage van €50.000, - van de provincie kon een
operationeel budget voor 2012 en 2013 van in eerste instantie €222.000, - gerealiseerd worden. In de loop
van 2012 is dit bedrag gestegen naar ruim €250.000 en in 2013 naar ruim €263.000 .
Om de gewenste professionaliseringsslag te maken en de financiële zekerheid voor de langste termijn te
waarborgen zijn in 2013 een aantal initiatieven genomen:

-

-

-

Samen werking met de Stichting Doen m.b.t. het uit breiden van de heemtuin, de natuurspeelplaats
en de tuinen voor de jeugdnatuur club , GGZ cliënten en wijkbewoners op het naast de Heimanshof
gelegen terrein van de voormalige waterzuivering van Hoofddorp. Hiervoor is €40.000 toegezegd.
Het wachten is nog op het afwikkeling van de gemeentelijke procedure voor een ontheffing van
het bestemmingsplan tbv tijdelijk gebruik.
Het op een andere leest uitvoeren van werkzaamheden, te weten niet met eenmalige en
wisselende financiële bronnen zoals wijkbudgetten, maar middels een 5- jarig beheer contract.
Augustus 2012 zijn de eerste 2 van dergelijk beheer contracten ondertekend: voor het Wandelbos
in Hoofddorp (6.5 ha) en de Wijktuin Houtwijkerveld (1.5 ha)
Met de gemeente Heemstede is een soortgelijke regeling onder werp van gesprek voor het beheer
van natuur speelplaats Meermond en met de gemeente Aalsmeer betreffende een project om de
voedsel bank te steunen.
En er zijn veelbelovende samenwerkingsprojecten in Amsterdam Noord- ( Melkweg terrein) , het
Westland ( uitbreiding van de Volkskas naar 80 braakliggende kassen) , Landgoed de Keukenhof (
250 ha) , gesprekken met de koepel terrein beherende organisaties in Noord-Holland, gesprekken
met gemeentes over inzet van vrijwilligers via de participatie wet, etc, etc.

2.2
Natuurmarketing
Een van de kernactiviteiten van MEERGroen is ‘natuurmarketing’, bedoeld om besef, affiniteit met en
kennis over de omringende natuur over te brengen. Dit door mensen te stimuleren ook zelf de handen uit
de mouwen te steken. Om die reden vindt er een permanente stroom van initiatieven en persberichten
plaats. Sinds mei 2006 is een van de pijlers van deze stroom de ‘Ontdek de Flora en Fauna van de
Haarlemmermeer’ column die sinds die tijd wekelijks verschijnt.
Sinds 2009 is deze kranten publiciteit aangevuld door maandelijkse radio interviews bij Meerradio. Het
krachtigste medium om berichten over te brengen is wellicht TV. Daarom is er na 2 jaar voorbereiding in
juni 2012 gestart met een wekelijkse uitzending van Haarlemmermeer natuur 123, waarbij:
1 staat voor: wat er die week in de natuur te ontdekken valt;
2 staat voor: verslagje van wat anderen die week al gedaan hebben (en hoe aardig dat is) en
3: oproepen om ook zelf mee te doen aan verschillende acties en projecten in de nabije toekomst. Helaas
is door bezuiniging bij de Lokale TV in mei 2013 een kink in de kabel gekomen. Sinds die tijd worden
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besprekingen gevoerd om de lijn weer op te pakken. Het verkrijgen van financiële dekking is daarbij het
hoofdonderwerp.
Eind 2012 is voorts de website www.stichtingmeergroen.nl gerealiseerd waarin de column, natuurfilms en
een wekelijkse blog de basis vormen naast het actuele werkprogramma, persinformatie en een vraagbaak.
Hoofdstuk 3: Werkzaamheden: inhoudelijk
Er is een groot aantal projecten gaande op velerlei terrein. Het doel van alle projecten is, mensen de
gelegenheid te geven kennis, ervaring beleving en affiniteit op te doen. Onderstaand wordt een overzicht
gegeven van elke activiteit met de naam, de start datum, het areaal, het aantal deelnemers (in mandagen)
de begeleiding/organisatie uren en relevante opmerkingen.
In dit overzicht zijn de activiteiten die in en tbv De Heimanshof zijn uitgevoerd, inclusief de activiteiten met
de Jeugdnatuurclub niet opgenomen. Ter wille van de volledigheid (maar niet onder verantwoordelijkheid
van MEERGroen) zijn die onderstaand aangegeven.
Project

1 Organisatie

Start
jaar
nvt

nvt

Organisatie
uren

925

2 Fruittuinen

2000

2

89

3 Bloemenweides Floriande
4 Bloemenweides Overbos
Bomen+
Insecten+natuurpadpad
5 Hmeerse Bos

2008
2007

2.5
2

10
10

6 Groene Carré

2007

2009

Groene Weelde en
7 Boseilanden

2010

8 Insectenhotels bouwen

2009 nvt

9 Struintuin

2010

10 Robin Hood Bos

2

10

57

vergaderen, verslagen , aanvragen,
1029.5 lezingen, boekhouding
Intensief onderhoud natuurstrook 0.2
1 ha, boomgaard + oevers
1 ha orchideeënweide en 6
bloemenweides: distels trekken, hooien
12.5 en frezen
5 distels trekken, hooien en frezen
snoeien, maaien, hooien, bordjes
16 onderhoud, nestkasten
Bloemen weide, schelpenpaden
natuurvriendelijke oever, amfibieënkuil,
21.5 orchideeën weide, bosbeheer

278

56

544

235

0.1

402

554.5

2009

0.3

0

1

11 Houtwijkerveld wijktuin

2010

2

128.5

61

12 Boomweggeefactie

2009 nvt

5.5

67.5

13 Beetslaan wijktuin

2011

7.5

2

Stadslandbouw met Vork
14 en Mes

2009

35

54

Opmerkingen

0.5
1

1542.88

Ecologisch bosbeheer, Orchideeën
wiedes, oeverbeheer
12 grote, 20 middelgrote en 150
nestkast formaat
Natuurontdektuin bouwen en
uitbouwen
Natuurspeelplaats bij Bikube school
onderhouden
bloemen weide, bosbeheer,
boomgaard, natuurvriendelijk oevers
met wijkbewoners
6000 zaailingen verzamelen en verdelen
in 2013
advies, nestkasten bouwen en
controleren

Stadslandbouwvoorbeeldproject koude
249.5 grond en kas Aalsmeer, Kaag en
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nr

Man
dagen
Areaal (ha) totaal

5

Braassem
Stagebegeleiding/deelnam
15 e

2008 nvt

16 MeerTV en Radio

2009 nvt

154.5

Bomen om bij Weg te
17 dromen

2011 nvt

140

Onderzoek naar, uitschrijven,
164 vormgeven van 14 bomen routes
Beukenhorst:beheer experiment
4.5 opzetten

Orchideeën
18 beheerexperiment

2009

1

4

Fort Hoofddorp oever
19 beheer
20 Wandelbos Hoofddorp

2012
2012

0.2
6.5

0
363

231 deelnemers; 15 scholen; N.b. Deze
uren dubbelen met de andere projecten
20 wekelijkse TV uitzendingen jan tm
mei 2013 en radio maandelijks vanaf
140 2009

N.B: 1171

0 Beheerwerk met Linieschool
106 Langjarig beheer wandelbos Hoofddorp

21 Tudorpark wijk tuin

2012

0.2

727

73.5

Beheer stenen veld
22 Bornholm

2011

0.5

14

2.5

23 Wandelbos Rijsenhout

2012

3

6

0

24 BSO natuurcursus

2012 nvt

60

30

25 Fruitproject

2013 nvt

4

6

26 Kaagtuin en Smikkel route

2008

1

61.5

27 Meermond

2013

5.5

138

Ripperda Mobiele
28 Moestuin

2013

1

751.5

Historische Spoorlijn
29 Amsterdam Bovenkerk

2013

11.25
87.55
ha

Activiteiten rond Smikkelroute rond
bezinningscentrum Stal op de Kaag
7 vooral met scholen
Inrichting en beheer natuurspeelplaats
Meermond in Heemstede met eigen
72 werk groep
Inrichten met bewoners Mobiele
Groentetuin in Ripperda kazerne
50 Haarlem Noord
(start) Beheer spoorlijn van7.5 km met
23 3 eigen werkgroepen
2990.5

63.5
6540.38
Man
dagen
uren

30 Struinkids

2007 nvt

606

31 Greenteens

2011 nvt

1104

32 Heimanshofwerk

1975

1.7

Tuinieren tbv sociale cohesie met
Ymere en Meerwaarde
zicht locatie bij entree Hoofddorp met
potentie voor bijzondere planten en
dieren
Experiment ontwerp en inrichting met
vrijwilligers
met scholen in Rijsenhout ism
Meerwaarde
Fruit als trekker streek
productenprogramma

2988

organisatie wekelijks tuinieren met
gemiddeld 18 deelnemers 2 uur en 12
200 activiteiten van 1 dagdeel
organisatie en 20 activiteiten van 1
174 dagdeel en 3 weekenden
5/6 dagen per week gemiddeld 10-15
vrijwilligers en velen betrokken bij de
1589 verenigingsorganisatie
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N.B: 998
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89.25 10204.38

4779.5

*: Met mandagen worden hier vrijwilligersmandagen aangegeven. Die zijn meestal niet 8 uur, maar 6 uur,
waarvan ca 2 uur besteed wordt aan rondleidingen, socialiseren, koffie drinken , etc. en er 4 uur netto
echt gewerkt wordt.
Hoofdstuk 4: Achtergrond vrijwilligers
Een groot aantal mensen (ca 1200) heeft in 2013 als vrijwilliger bijgedragen aan de projecten.
Wekelijkse groepen:
Vaste groepen die elke week een of meerdagdelen werken, zowel in De Heimanshof als erbuiten, zijn de
Heimanshof vrijwilligers zelf, de ADO ‘Acute Dagopvang van de GGZ en van het Spaarne ziekenhuis, Roads,
het loopbaan centrum Haarlem, maar ook veel stadslandbouw projecten,zoals het Tudor park, De Eerlijke
Oogstkas in Aalsmeer, De deelnemers aan de Mobiele muistuin in Haarlem.

Rechtstreekse kontakten of kontakten via de Maatschappelijke stage coördinatoren in Hoofddorp
(Meerwaarde Haarlemmermeer) of Heemstede (Steunpunt vrijwilligerswerk Heemstede) of Haarlem
(Vrijwilligerscentrale) bestaan met:
- Kai Munk college Hoofddorp
- KSH Hoofddorp
- Haarlemmermeer Lyceum Hoofddorp
- Hoofdvaart college (Hoofddorp)
- HVC Nieuw- Vennep
- Linie School Hoofddorp
- Hageveld college Heemstede
- Daaf Geluk school: Haarlem
- Schoter college: Haarlem
- ECT College: Haarlem
- Praktijk school Oosterduin; Haarlem
Incidenteel zijn er ook leerlingen uit scholen in Hillegom, Leiden,Lisse en - Zaandam werkzaam geweest.
Leerwerk stages
Een bijzondere rol vervullen opleidingsinstellingen waarvan stagiaires werkervaring opdoen bij De
Heimanshof en StichtingMEERGroen. Deze instellingen en hun stagiaires vormen een welkome aanvulling
op het vrijwilligers bestand. Vaak werken zij gemotiveerd langere tijd, maar vooral vormen zij een
potentiële bron van jong gedreven talenten, die in aanleg door kunnen groeien naar meer leiding gevende
functies, waardoor onze werk principes verder worden verbreed en uitgedragen. Daarom wordt aan
vorming veel aandacht besteed.
We zijn gecertificeerd voor 2 soorten opleidingen: Groene opleidingen en Sociaal Cultureel werk (SCW) De
betreffende certificerende instelling zijn Aequor (www.aequor.nl) en Calibris (www.calibris.nl)
De stagiaires en hun betreffende opleidingsinstituten waren in 2013:
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Maatschappelijke stages
14 middelbare scholen hebben meer of minder maatschappelijke stagiaires geplaatst. Meestal zijn dit
groepen van 4- 20 leerlingen, die een week stage lopen. Ook komt het voor dat leerlingen buiten schooltijd
op zaterdagen of in vakanties hun stage uren (meestal 30 uur ) volmaken. Het komt ook voor dat grotere
groepenleerlingen een dag komen werken. Deze groepen variëren van 10- 100 leerlingen.
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Robin Terlouw: 2 maanden full time stage van uit de Opleiding Eco- Wildlife management in Geldermalsen
Imara Berry: School jaar 2013-2013 2 dagen per week Sociaal Cultureel Werk vanuit het ROC Amsterdam
Mike Sandee en Cees Leen: 2 dagen per week in schooljaar 2013/2014 vanuit de Hoveniersopleiding van
het Wellant college Aalsmeer
Stichting Meerwaarde
De kontakten met Stichting Meerwaarde als welzijnskoepel nemen elk jaar toe. Reeds een aantal jaren
weten bedrijven De Heimanshof en St MEERgroen via de vrijwilligerscentrale als werkplek te vinden voor
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Zo participeren we reeds een aantal jaren in de
bedrijvenbeurs. Via de maatschappelijke stage coördinatoren vindt ook een deel van de maatschappelijke
stagiaires zijn weg naar onze tuin en diverse projecten. Mede via de vrijwilligerscentrale vinden mensen
een vrijwilligersplek. Sinds 2 jaar wordt er met Meerwaarde een volwassenen groentetuinproject
ondernomen. Dit initiatief op De Heimanshof met 60 deelnemers/gezinnen is inmiddels uitgebreid naar
een project samen met Ymere en Meerwaarde in het Tudorpark met 40 deelnemende gezinnen en een in
Floriande i.s.m. het NMCH met 15.
NLdoet en Nationale Natuurwerkdagen
Bij Stichting Meergroen is het elke dag NL doet /Nationale natuurwerkdag. De nationale publiciteit
(respectievelijk via het Oranjefonds en Landschapsbeheer Nederland en Landschap Noord-Holland) zijn
wel 2 momenten in het jaar, die boven het gemiddelde niveau uitsteken. Onze publiciteit binnen die
activiteit s is erop gericht individuen en bedrijven op zoveel mogelijk dagen in te laten schrijven om er na
deze eerste kennismaking vaker mee samen werken. Rond NLDoet in maart 2013 deden er ca 350
deelnemers mee in 12 projectdagen en rond de natuurwerkdag in november 400 in 9 werkdagen.

In deze tijdgeest waarin sterk bezuinigd wordt, waar de overheid een terugtrekkende beweging maakt en
meer aan het burgerinitiatief overlaat, is onze initiatiefrijke aanpak een antwoord, zowel als oplossing. Wij
claimen daarbij dat wij per euro 5- 10 euro meerwaarde voor de samenleving te genereren.
Mede vanuit deze opstelling wordt er voortdurend met meerdere partijen gesprekken gevoerd om niet
alleen binnen de Haarlemmermeer, maar ook in de buurgemeentes en feitelijk in heel Noord-Holland en
daarbuiten, onze aanpak in te voeren.
De projecten die we aangegaan zijn en de resultaten daarvan hebben vaak een zelfversterkend en
realiserend effect. Een gunstige pers (zeker op de lokale TV) draagt daar zeker toe bij. Om die reden hopen
we veel nieuwe vrijwilligers partijen aan te trekken en groeperingen die bereid zijn om onze aanpak
financieel en beleidsmatig te steunen.
Waardevolle plannen en concrete initiatieven waarin u zich hopelijk herkent.
Uw materiële en immateriële ondersteuning brengen ons samen verder.

Jaarverslag Stichting MEERGroen 2012

Hoofdstuk 5: Plannen
De crisis situatie, waarin vele mensen depressies, een burn-out oplopen, werkloos raken en waarin
vastgoed projecten stil komen te liggen, spelen activiteiten van MEERgroen waarin zingeving, sociale
cohesie en het opbouwen van zelfvertrouwen een grote rol spelen sterk in de kaart. Dat komt tot
uitdrukking in de eerste van onze motto’s .
De opvatting dat wij alleen ‘1+ 1= 3’projecten doen. Dat betekent dat we insteken op projecten die prettig
en nuttig (serious pleasure) zijn voor deelnemende vrijwilligers, het individu, de natuur en daarmee onze
samenleving.
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