Wat is de Voedseltuin?
Stichting Voedseltuin is in augustus
2010 opgericht met als doel de voedselpakketten van de Voedselbank Rotterdam te voorzien van gezond en vers
voedsel. Dit is gelukt en de Voedseltuin
produceert al een aantal jaar vele kilo’s
groenten voor de voedselpakketten.
Voedseltuin Rotterdam komt op voor
een gezonde stad. We zijn vóór een
duurzame stedelijke samenleving, met
gezond voedsel voor iedereen. Zonder
armoede en sociale uitsluiting. Met
mensen die actief vorm geven aan hun
eigen leven en verantwoordelijkheid
nemen voor elkaar en hun omgeving.
Alles komt uit eigen tuin en wordt
verbouwd door circa 45 vrijwilligers op
een braakliggend terrein in het Vierhavengebied in Rotterdam. Niet alleen de
groente groeit op onze tuin, maar ook
onze vrijwilligers. Velen geven aan zich
gezonder te voelen door het werken op
de tuin. Het geeft hun bestaan weer
betekenis. Wij gebruiken daarbij de
principes van de permacultuur zowel
voor plant als mens.

Wat is permacultuur?
Onze voedseltuin is geen gewone tuin,
maar één waarbij de samenwerking
tussen mens en natuur centraal staat.
De tuin is ontworpen op een manier die

ecologisch duurzaam en economisch
stabiel is. Complexe ecosystemen in
de natuur dienen hierbij als voorbeeld.
Doel is om een tuin te ontwikkelen die
zichzelf kan onderhouden. Er wordt
geen gebruik gemaakt van kunstmest
of chemische bestrijdingsmiddelen en
er is plaats voor een grote verscheidenheid aan gewassen en organismen. De
mogelijkheden van de grond wordt
optimaal benut en dit komt ook het
dierenleven (vogels, insecten, bodemleven, kleinere zoogdieren) ten goede. In
deze blije natuur is de opbrengst voor de
mens maximaal. De oogst bestaat niet
alleen uit groenten en fruit, maar ook uit
(geneeskrachtige) kruiden.

Wat is de Voedseltuin nog meer?
In de loop der jaren is de Voedseltuin
meer gebleken dan een sociaal initiatief
waarbij ‘actieve burgers’ en ‘kwetsbare
burgers’ een bijdrage leveren aan het
produceren van duurzame seizoensgroenten. The Food Garden is ook een
gebiedsgerichte en participatieve
ontwerppraktijk om een vitale plek
te laten ontstaan. Er is samen met
gebruikers en andere stakeholders een
gebiedsplan ontwikkeld, waarbij het
ontwerp van de voedseltuin het centrale
thema was. Al doende, reagerend op
tal van sociale, ecologische, politieke en
ruimtelijke uitdagingen, is Voedseltuin
Rotterdam een bijzonder project geworden. Enerzijds omdat het één van de
weinige maatschappelijke initiatieven
is waar mensen met een grote afstand
tot de arbeidsmarkt op duurzame wijze
voedsel produceren voor de mensen die
het niet breed hebben. Anderzijds is de
Voedseltuin een bijzonder project omdat
het één van de weinige inclusieve én
duurzame projecten is waar stad gemaakt wordt op water. The Food Garden
is gelegen op een stuk braakliggend

havengebied en is een actieve speler in
de ontwikkeling van het gebied tot ‘een
stedelijk platform waar haven & stad en
kennis & kunde bij elkaar komen’ (M4H).
Voedseltuin Rotterdam heeft de kwaliteit om bovenstaande perspectieven op
een praktische, inclusieve en duurzame
wijze te verbinden. Daarom werken we
aan de maatschappelijke ontwikkeling (gericht op het hier-en-nu) en de
stedelijke ontwikkeling (gericht op de
nabije en verre toekomst). De toekomst
die wij voor ons zien is een inclusieve én
duurzame stad, omdat wij geloven dat
de een niet zonder de ander bereikt kan
worden. De tuin is daarin ons belangrijkste instrument, met onze vrijwilligers als
de belangrijkste actoren.
Wij laten ons inspireren door concepten
als Slow Medicine, Sociaal Metabolisme
en ‘The Next Economy’. Dit betekent dat
de publieke waarde voor ons niet alleen
of voornamelijk wordt bepaald door
economische waarde. De sociale waarde
(samenleven/ verantwoordelijkheid voor
elkaar), individuele waarde (betekenis/
zingeving), culturele waarde (identiteit/
diversiteit) en ecologische waarde zijn
voor ons namelijk net zo belangrijk.
The Food Garden Rotterdam vervult
meerdere functies: productietuin, leeren praktijktuin, duurzame stadstuin en
broedtuin (experimenteren met nieuwe
vormen van welzijn).
www.voedseltuin.com
info@voedseltuin.com
Adres: Gedempte Keilehaven
(tussen Keistraat en Keileweg)
3029 BS Rotterdam

What is The Food Garden?
The Food Garden was founded in August
2010 in order to supply the Food Bank
Rotterdam (an organisation that delivers
free food packages to low-income
households) with fresh and healthy
vegetables and fruits. This goal has been
achieved and the Food Garden already
produces large amounts of vegetables
for several years, that are put into the
food packages distributed by the Food
Bank. The Food Garden champions a
healthy city. We support a sustainable
urban society, with healthy food for
everybody. Without poverty and social
exclusion. With people who actively
shape their personal lives and take
responsibility for each other and their
environment.
Everything is home grown and
cultivated by around 45 volunteers,
using a vacant lot in the Vierhaven area
in Rotterdam. However, not only the
vegetables experience growth, also the
volunteers. Many of them indicate they
feel healthier by working in the garden.
It gives meaning to their existence. In
doing that, we use the principles of permaculture, for both plants and people.

What is permaculture?
The Food Garden is not a normal garden,
it’s a garden where the cooperation be-

tween people and nature is central. The
Food Garden is designed in such a way
that it’s both ecological sustainable and
economically viable. Complex natural
ecosystems function as an example. The
objective is to develop a garden that can
sustain itself. No fertilizer and chemical
pesticides are used, and there is enough
space for different crops and species to
grow simultaneously. The possibilities
the environment has to offer are being
used optimally, which improves local
biodiversity (e.g. bird life, insects, soil
conditions, small mammals). This
‘happy’ ecosystem results in maximum
yield for the people. The harvest not
only consists of vegetables and fruit, but
also (medicinal) herbs.

What more is The Food Garden?
Meanwhile The Food Garden has shown
to be more than a social initiative where
active and vulnerable citizens contribute
to the production of sustainable and
seasonal vegetables. The Food Garden is
also an area-oriented and participatory
design facility to give rise to a vital
place. Together with users and other
stakeholders an area plan has been
developed, in which the design of The
Food Garden was the central theme.
Although The Food Garden was faced
with many social, ecological, political
and spatial challenges, in the end it
turned out to be a remarkable project.
On the one hand because it is one of the
few social projects where people distant
to the labour market are able to produce
food for low-income households. What
makes The Food Garden a special project
on the other hand, is that it is one of the
few inclusive and sustainable projects
in an area that is being built on water.
The Food Garden is located on a vacant
lot in a harbour area and is an active
player in developing the area into an

‘urban platform where harbour & the
city and knowledge & experience meet’
(M4H). The Food Garden believes it has
the quality to connect aforementioned
perspectives in a practical, inclusive and
sustainable way. That is why we work
on social (focused on current issues) and
urban development (focused more on
near and long term issues). The future
that we foresee entails an inclusive and
sustainable city, because we believe it
takes both aspects to truly become one.
In achieving this, The Food Garden is our
main instrument, with our volunteers as
most important actors.
We get inspired by concepts like Slow
Medicine, Social Metabolism and ‘The
Next Economy’. This means public value
is not solely or mostly determined by
economic value. The social value (living
together, responsibility for each other),
the individual value (meaning), cultural
value (identity, diversity) and ecological
value are just as important. The Food
Garden thereby performs multiple
functions: it’s a production garden, a
learning and practice garden, a sustainable urban garden and an experimental
garden, in which one can experiment
with new forms of welfare.
www.voedseltuin.com
info@voedseltuin.com
Address: Gedempte Keilehaven
(between Keistraat and Keileweg)
3029 BS Rotterdam

