
De Voedseltuin 



Inleiding

Voedseltuin Rotterdam bestaat bijna zeven jaar, hoogste tijd om onze vrijwilligers eens in het zonne-
tje te zetten!

Naast dat de Voedseltuin al jaren gezond voedsel kweekt voor pakketten van de Voedselbank, is het 
ook een plek waar veel van onze vrijwilligers weer een zinvol bestaan opbouwen.

Op de tuin zijn zij weer van betekenis en dat doet veel met onze mensen.

Onze vrijwilligers hebben allemaal hun eigen achtergrond en motivatie om actief te worden op de 
tuin. Sommigen werken er ‘in ruil’ voor een bijstandsuitkering, anderen omdat ze psychische klachten 
hebben of gepensioneerd zijn.

De groep is zeer gemêleerd. Het zijn mannen en vrouwen tussen negentien en zesenzeventig jaar 
met grote verschillen in culturele achtergrond. Toch vormen ze een geheel.

In dit boekje zijn een aantal van onze vijfenveertig vrijwilligers geportretteerd en geïnterviewd.  Aan 
hen werd de vraag gesteld: wat betekent de Voedseltuin voor jou?

De waarde van de tuin is lastig te vatten in cijfers, vandaar een beeldverslag.

De ene vrijwilliger vindt een familie op de tuin en voor de ander betekent het werken op de Voedsel-
tuin een dagritme. Voor iedereen geldt: groen is gezond, groen verbindt en groen creëert ruimte voor 
een betere toekomst!

Veel leesplezier

De Voedseltuin



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 de groenten voor de voedselpakketten. Alles komt uit eigen tuin en 
wordt verbouwd door circa 40 vrijwilligers op een braakliggend terrein in het Vierhavengebied in 
Rotterdam. 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. 

De Voedseltuin is namelijk 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 onderkant van de voedselmarkt. Ons motto daarbij is: gezonde voeding voor iedereen. 
Anderzijds is de Voedseltuin een bijzonder project omdat het één van de weinige inclusieve én 
duurzame projecten is waar stad gemaakt wordt op water. De Voedseltuin 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 in onze optiek de kwaliteit om beide 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.
De Voedseltuin is dus niet bedoeld als een verschuiving van voedselproductie van het platteland 
naar de stad. De Voedseltuin Rotterdam vervult meerdere functies: productietuin, leer- en praktijktuin, 
duurzame stadstuin en broedtuin.



Kenneth
Ik was werkloos en ben naar de Voedseltuin gekomen om iets nuttigs te kunnen 
doen voor mezelf en mijn medemens. Ik vind het een nobel streven om de minder 
bedeelden te helpen en zo mijn steentje bij te dragen. Ik ben drie dagen per week 
te vinden in de Voedseltuin. Het zien opbloeien van een zaadje tot een plant geeft 
mij veel voldoening. Verder vind ik de sociale contacten erg belangrijk. Het is fijn dat 
de organisatie feedback geeft aan de vrijwilligers, ook over zaken die zich buiten de 
Voedseltuin afspelen.

“Het zien opbloeien van een zaadje tot 
een plant geeft mij voldoening”



“We werken met mensen, 
voor mensen”

Tom 

Voor mijn studie Culturele Maatschappelijke Vorming loop ik stage bij de 
Voedseltuin in Rotterdam. Mijn opleiding is vaak gericht op educatie voor kinderen 
en jongeren, wat niet helemaal mijn ding is. Wel vind ik het belangrijk om het 
landleven weer terug in de stad te krijgen, zoals bij de Voedseltuin gebeurt. Op de 
drukkere dagen ben ik hier vooral bezig met overzicht houden en het aansturen en 
helpen van de vrijwilligers. Het leukste vind ik echter de rustige dagen, dan kan ik 
zelf meehelpen in de tuin. De Voedseltuin geeft mij veel voldoening.
Door mijn stage hier heb ik gemerkt dat het mogelijk is om een betaalde baan uit 
mijn studie te halen. Ik vond mijn studie altijd erg leuk en interessant, maar ik zag 
niet goed hoe ik er geld mee zou kunnen verdienen. Er moet uiteindelijk natuurlijk 
wel brood op de plank komen!
Daarnaast vind ik het mooi dat je bij de Voedseltuin alles ziet opbloeien; zowel de 
planten als de vrijwilligers. En we helpen natuurlijk ook de mensen met een lage 
uitkering door onze groente te doneren aan de voedselbank. De vrijwilligers die 
hier werkzaam zijn hebben allemaal een eigen verhaal en vinden het lastig om mee 
te draaien in de huidige samenleving. Zo kunnen ze bijvoorbeeld lastig een baan 
vinden. We werken met mensen voor mensen; door ons hebben ze weer werk en 
kunnen ze zich beter integreren.
We verbouwen de groente hier volgens de Permacultuur, wat inhoud dat we de 
natuur als richtlijn gebruiken. Hierbij veranderen we niks en gebruiken we geen gif, 
zoals bij biologische groente nog wel gebeurt.



Wat is Permacultuur?
Bij permacultuur staat de samenwerking tussen mens en natuur centraal. De 
intensieve betrokkenheid van de medewerker creëert zowel een gezonde eetbare 
tuin als een waardevol persoon in de samenleving. Beiden staan garant voor een 
duurzame ontwikkeling. Het doel is om met de filosofie van de permacultuur een 
tuin te ontwikkelen die zichzelf kan onderhouden. Er wordt hierbij geen gebruik 
gemaakt van kunstmest of chemische bestrijdingsmiddelen en er is plaats voor een 
groot aantal verschillende gewassen en organismen. In de tuin wordt gestreefd 
naar een duurzame plaatsing van elementen binnen de context van een optimaal 
werkend ecosysteem. In deze blije natuur is de opbrengst voor de mens maximaal. 
De mens is onlosmakelijk verbonden met zijn omgeving. Binnen deze tuin willen 
we mensen helpen zichzelf te helpen en elkaar te helpen, waardoor ze ook hun 
omgeving kunnen gaan helpen.
Permacultuur en het werken op de Voedseltuin zijn zoals de maatschappij. Het 
aanleggen en ontwikkelen van de tuin is een doorlopend proces van observatie, 
logica, kennis opdoen, ervaren, falen en bijslijpen; net als in het leven. De oogst 
bestaat daarnaast niet alleen uit groenten en fruit, maar ook uit (geneeskrachtige) 
kruiden.

Hoe verbouw je groente en fruit?
Op onze Voedseltuin worden vele gewassen verbouwd, onder andere kruiden, 
snijbiet, knoflook, aardbeien, bramen, frambozen, aardperen, wortelen, kardoen, 
prei, witte bonen, tomaten en paksoi. Niet in rijtjes, maar volgens de permacultuur 
filosofie: daar waar ze het beste tot hun recht komen.
In een permacultuurtuin is ook plaats voor planten en bloemen die niet voor 
consumptie bedoeld zijn. Zij zorgen voor extra kleur en leven in de tuin. De 
mogelijkheden van de grond worden optimaal benut, wat ook het dierenleven 
(vogels, insecten, bodemleven, kleinere zoogdieren) ten goede komt.



Marcel
Zo’n drie en een half jaar geleden ben ik bij de Voedseltuin terecht gekomen door 
een kennis die hier al werkte. Ik fiets er elke keer in vijfenveertig minuten naar toe. 
Ik vind het mooi dat hier verschillende mensen uit verschillende milieus, culturen 
en leeftijdscategorieën bij elkaar komen. Er zijn veel Surinamers, maar ook Indiërs, 
Chinezen en vluchtelingen. De meesten spreken Nederlands en dat is hier ook de 
voertaal. Daarnaast wordt het ook geaccepteerd dat er wel eens in een andere 
moedertaal met elkaar gesproken wordt. De Voedseltuin geeft mij een dagbesteding 
en regelmaat. Daarnaast is het fijn om buiten in het groen te werken en vooral om 
te mogen zaaien, oogsten en lekker bezig te zijn.

“De voedseltuin geeft mij dagbesteding 
en regelmaat”



“De voedseltuin brengt mij regelmaat, 
en lekkere groente”

Ron

Ik zat al twee jaar in de bijstand toen ik bij het arbeidsbureau een oproep voor de 
Voedseltuin zag staan. Ik weet hoe ongezond mensen aan de onderkant van de 
samenleving eten, gezond eten zoals groente is nou eenmaal wat duurder. Ik wilde 
graag een actieve rol spelen in het helpen van deze mensen en werk inmiddels al 
vijf jaar bij de Voedseltuin. Vier dagen in de week ben ik hier van acht tot vier te 
vinden. Het werk brengt mij regelmaat, lekkere groente en ik vind het heerlijk om 
buiten te zijn. Daarnaast ben ik op deze manier actief bezig en zit ik niet nutteloos 
thuis, ik draag zo een steentje bij aan de samenleving. Ik ben me er van bewust dat 
de overheid mij onderhoudt en ik vind het fijn dat ik op deze manier iets terug kan 
doen.  
De groep hier is heel hecht en iedereen kan zijn ei bij elkaar kwijt. De vrijwilligers 
hebben hier een plek waar ze zich veilig voelen en steun hebben aan elkaar. Vooral 
dat laatste is erg belangrijk voor ons.



“De mensen van de voedseltuin zijn als 
een tweede familie voor mij”

René

Ik werk al drie jaar bij de Voedseltuin en kom hier twee dagen per week. Het geeft 
me ontspanning en leuke mensen, die als het ware een tweede familie voor elkaar 
vormen. Ik heb moeite met werk vinden om verschillende redenen. Daarom is 
het fijn om aan het einde van de dag naar huis te gaan en iets nuttigs gedaan te 
hebben. Bij de voedseltuin ben ik op mijn plek, maar ik zal hier niet altijd blijven en 
wil in de toekomst wel een betaalde baan gaan vinden.  
Doordat de Voedseltuin mij rust en ontspanning brengt heb ik de moed om vaak 
langs te gaan en neem ik soms mijn zoontje van zeven mee. Zo kan ik hem laten 
zien hoe de natuur werkt en dat het belangrijk is dat iedereen elkaar een handje 
helpt. De Voedseltuin is belangrijk voor de vrijwilligers omdat ze elkaar uit de put 
kunnen halen, het werkt als een sociaal vangnet. Iedereen hier luistert naar elkaar, 
respecteert elkaar en helpt elkaar door mee te denken over bepaalde problemen.



Recept van Marjan
Spinaziekoekjes van Marjan Everts-van Motman, zevenenzeventig jaar en sinds drie en een half jaar 
vrijwilliger. Met groente uit de Voedseltuin

Benodigdheden:
- 1 pond verse spinazie
- 3 lente-uitjes
- Klein bosje peterselie
- Pak oliebollen mix
- 1 tuinkruiden bouillonblokje
- 1 Spaanse peper
- Peper en zout naar smaak toevoegen
- Variatie mogelijk met kaas, eieren, melk of garnalen

Bereiding:
- Spinazie wassen en klein scheuren
- Lente ui, selderij en peper fijnmaken 
- 3/4 olibollenmix maken met lauwwarm water
- Alle ingrediënten toevoegen aan de oliebollenmix
- Zonnebloemolie heet maken in de koekenpan en een eetlepel mix in de olie bakken



“Ik kan bijdragen  aan meer groen in 
de stad”

Dirk

Ik ben sinds een maand werkzaam als vrijwilliger bij de Voedseltuin. Ik werk in de 
rechtshulp en had behoefte aan afwisseling van die omgeving en collega’s. Ik kwam 
bij de voedseltuin terecht door advies van een kennis die veel weet over groen 
en milieubewust leven. Ik vind het erg belangrijk dat er iets groens en duurzaams 
gedaan wordt, vooral in de stad. Ik had nog een vrije dag in de week over, dus 
vandaar dat ik bij de Voedseltuin ben gaan werken.  
Ik vind het leuk dat hier allerlei soorten mensen zijn en ik niet constant word 
overstelpt door kantoormensen. Daarnaast vind ik het gewoon heel belangrijk dat 
er meer groen in de stad aanwezig is en ik wil hier graag aan bijdragen. En het is 
natuurlijk heel fijn dat ik verse groente mee naar huis krijg!



“Het is rustgevend om 
onkruid te wieden”

Inge
Ik werk al drie jaar en drie maanden bij de Voedseltuin. Ik kwam toen in oktober een 
vrijwilligersvacature tegen, maar omdat ik een koukleum ben heb ik me pas in het 
voorjaar aangemeld. De voedseltuin brengt mij gezelligheid en het is fijn om buiten 
bezig te zijn. Ik ben van mezelf vaak heel druk en het is voor mij erg rustgevend om 
onkruid te wieden. Zo ben ik lekker bezig en kan ik mijn gedachten tot rust laten 
komen. De samenwerking vind ik erg fijn en het sociale contact is erg belangrijk. Er 
komen mensen af en aan, maar het is hier een behoorlijk hechte club die ook voor 
elkaar klaar staat in zwaardere tijden.



“De voedseltuin geeft mij 
voldoening”

Karen

Ik werk vrijwillig als marketing communicatie medewerker op het kantoor van de 
Voedseltuin. Ik ben ongeveer twee keer per op week op locatie om te kijken hoe het 
ervoor staat en om een praatje te maken. Ik heb tien jaar in het buitenland gezeten 
voor het werk van mijn man en heb een groot gat te overbruggen nu ik terug ben. Er 
is zo veel veranderd in die jaren na mijn opleiding, dus werk ik nu hier om weer wat 
bij te leren. Ook brengt de Voedseltuin mij veel voldoening. Het is vooral leuk om 
na tien jaar weer iets te doen met mijn oude studie, en daarnaast ontmoet je hier 
hartstikke interessante mensen.



Bob
Ik ben inmiddels al anderhalf jaar bij de Voedseltuin. Ik ben hier terecht gekomen 
omdat ik bij het bedrijf Buurman bezig was een nieuw bed in elkaar te zetten. 
Daar kwam ik toen Marion tegen, die al heel lang bij de Voedseltuin betrokken is. 
Ik mocht toen een keer mee-eten met de lunch en leerde zo een deel van de club 
kennen. Dat klikte meteen en sindsdien kom ik graag bij de Voedseltuin.
Ik ben student Filosofie maar naast mijn studie probeer ik zoveel mogelijk in de 
Voedseltuin te helpen. Ik richt me tijdens mijn studie veel op abstracte en theore-
tische dingen en het is daarom erg fijn om met iets logisch zoals tuinieren bezig 
te zijn. Later wil ik ook graag mijn eigen voedsel verbouwen en er zijn hier veel 
mensen die verstand hebben van tuinieren en me veel kunnen leren. Ik vind het 
mooi hoe de meerdere lagen van de samenleving hier samen komen en mensen van 
verschillende culturen en etnische afkomsten met elkaar omgaan. Zo leer je meer 
over hoe onze samenleving in elkaar zit.
De voedsel bosstrook is mijn favoriete plek. Hier zijn planten voor de lange termij-
naspecten geplant, zoals bomen met vruchten en noten. Dit is een duurzame manier 
om de wind tegen te houden en tegelijkertijd de bodem gezond te houden, wat de 
planten beschermt tegen erosie.

“Ik leer hier hoe de samenleving 
in elkaar zit”



Pieter
Ik was vroeger altijd al veel in de tuin bezig. Een vriend vroeg mij op een gegeven 
moment waarom ik ermee gestopt was. Ik heb tien jaar lang thuis binnen gezeten 
en wilde graag weer naar buiten. Ik ben toen op internet gaan zoeken naar een tuin 
om in te werken. Zo kwam ik bij de Voedseltuin terecht. Ik werk hier nu twee dagen 
per week als vrijwilliger. Ik vind het fijn om met planten bezig te zijn en sociale 
contacten op te doen. Ik raad het iedereen die ongelukkig en alleen thuis zit aan om 
bij de voedseltuin te komen werken.

“Ik raad iedereen die ongelukkig en alleen 
thuis zit aan om bij de voedseltuin te werken”



Recept van Afrim

Courgette-soufflé van Afrim Besten, negenendertig jaar en sinds drie jaar als vrijwilliger werkzaam 
op de Voedseltuin

 
Benodigdheden:
- 1 kg courgettes
- 3 eieren
- 200 gram geraspte (geiten)kaas of smeerkaas
- 120 gram boter, nootmuskaat
- (versgemalen) peper
- evt. wat zout (zelf kook ik zonder zout) 
 
Bereiding:
Haal de boter uit de koelkast en laat die op kamertemperatuur komen.
 
Was en droog ondertussen de courgettes en snijdt ze in plakjes. Kook ze gaar (zonder water; eerst op 
matig vuur zetten en in eigen vrijkomend vocht licht bakken/koken; dan vuur wat hoger en tot moes 
koken). 
 
Beboter een ovenschaal en stel de oven in op 175 graden.
Stamp en knip (met keukenschaar) de courgettes in de pan tot moes en doe die door een zeef (evt. 
met schone doek erin) of laat op andere wijze het vocht eruit lopen. 
Doe de moes daarna over in een ovenschaal. 
 
Roer de boter tot room en meng daar de (geite)kaas, nootmuskaat, peper en evt. het zout doorheen. 
Doe dit mengsel bij de courgettemoes en laat dat geheel afkoelen.
 
Scheidt ondertussen de dooiers van de eiwitten en klop de laatstgenoemde stijf. Spatel het gekopte 
eiwit door de courgettemoes en plaats het geheel midden in de voorverwarmde oven. Bak de soufflé 
ca. 30 minuten. Af en toe even controleren; hij hoort de rijzen en de bovenkant moet licht goudbruin 
zien.
Je kunt dit gerecht zowel warm als koud eten.



Met dank aan

Hannah Kraan, Tessa de Geus, 
Cris de Bos,  Rikkie Nitsche 
Elkin van der Putten

Postadres:
Postbus 4321

3006 AH  Rotterdam
 

www.voedseltuin.com
info@voedseltuin.com

Bezoekadres: 
Gedempte Keilehaven (tussen Keilestraat en Keileweg)


