Inhoudelijk verslag Voedseltuin 2015

Inleiding
In 2011 zijn we gestart met de aanleg van de Voedseltuin omdat er tekorten waren aan verse en
gezond voedsel in de voedselpakketten. We zijn nu vier jaar verder en de Voedseltuin produceert
steeds meer groente en fruit voor de Voedselbank. Dit doen wij met een steeds groter groeiende
groep vrijwilligers. Het afgelopen jaar zijn er 45 vrijwilligers betrokken geweest bij de Voedseltuin.
Door het werken op de tuin worden vrijwilligers (vaak kwetsbare burgers) gezonder, zelfredzamer en
vergroten hun sociale netwerk. De groei van de tuin en haar opbrengsten zowel van de grond als bij
de mensen zijn mogelijk gemaakt door uw bijdrage. Het afgelopen jaar is er wederom hard gewerkt
met een groeiend aantal vrijwilligers en wordt de tuin, 7000 m2, steeds mooier.
Hieronder kunt u lezen wat er allemaal gebeurd is in 2015.

Oogst
De grond waarop we verbouwen wordt steeds voedzamer en efficiënter ingedeeld waardoor de oogt
beter was dan 2014. Zie bijlage van de oogst.
We krijgen ook van de Voedselbank groente die echt niet meer in de pakketten kan, dit composteren
wij weer, waardoor de grond steeds beter wordt.
Tijdens het hoogseizoen van de oogst konden we ongeveer 500 pakketten wekelijks vullen met een
verse groente of fruit. De oogst werd dit jaar rechtstreeks gebracht naar 2 uitdeelpunten van de
Voedselbank: Pax Christie en dak‐en thuislozenorganisatie Stichting Pluspunt. Hierdoor weten wij dat
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de oogst goed terecht komt en gegeten wordt. Op de tuin is ook met regelmaat gekookt door de
vrijwilligers met groente van de tuin.
Ook hebben we wat groente aan de buren, bijvoorbeeld de reclassering gegeven in ruil voor water bij
droogte.
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In 2015 Zijn er meer diverse gewassen gekweekt zoals u in bovenstaande oogstlijst kunt zien.
In het voorjaar was het erg droog waardoor de aardbeienoogst en frambozenoogst gedeeltelijk mislukt is.
De tuinbonen zaten helemaal onder de luis, waardoor deze ook verloren is gegaan.
Desalniettemin is de oogst weer beter dan het jaar ervoor.
In de kas is afgelopen jaar voor het eerst geëxperimenteerd met oosterse groente en fruit en dat deed het heel
goed. Zo hadden we daar flespompoenen, Surinaamse spinazie, passievruchten, Tayablad, paarse paprika’s,
basilicum, verbena, aubergine en druiven. De opbrengst van de kas is grotendeels door onze vrijwilligers
opgegeten en niet in deze lijst opgenomen

Personeel
Het afgelopen jaar hebben Max de Corte (de Moestuinman) en Tineke van der Burg de tuin draaiend
gehouden. Ieder 16 uur op de tuin. Max heeft expertise op het gebied van moestuinieren en
permacultuur en stuurt de vrijwilligers aan op de tuin. Tineke doet de zakelijke coördinatie van de
tuin. Als vervanging in vakanties hebben we Ragnhild Diepens bereid gevonden de aansturing op de
tuin over te nemen. Vanaf augustus afgelopen jaar wisselen Max en Ragnhild elkaar om de week af.
Er zijn 2 vrijwilligers die als assistent vrijwilliger coördinator werken en die krijgen daar een kleine
vrijwilligersvergoeding voor.
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Vrijwilligers
In 2015 hebben in totaal 45 vrijwilligers structureel gewerkt voor de Voedseltuin. Van deze
vrijwilligers is er één weer terug gegaan naar school, na een periode van psychische klachten. 2
mensen zijn doorgestroomd naar een ander werktraject, 1 persoon heeft betaald werk gevonden, 1
is verhuisd, 1 naar ander vrijwilligerswerk, 1 persoon heeft naast vrijwilligerswerk op de tuin een paar
dagen betaald werk gevonden.
De een komt 1 ochtend in de week en de ander komt 4 dagen per week. Per dag zijn er gemiddeld 15
a 20 mensen aan het werk, gedurende 4 dagen per week.
De meeste vrijwilligers zijn mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt, die vaak langdurig
buiten het arbeidsproces staan, sommigen met een psychiatrische en/of verslavingsachtergrond.
Ze vinden op de tuin een plek waar ze weer structuur in hun leven krijgen, hun eigen mogelijkheden
en talenten weer kunnen ontdekken en ontwikkelen, leren samenwerken en uit hun sociaal
isolement komen.
We zien aan de vrijwilligers, en dat wordt bevestigd in de regelmatige gesprekken die we met hen
voeren, dat ze zich, door het werk op de tuin, prettiger en gezonder voelen, zichzelf en hun toekomst
weer positiever in gaan zien, weer actiever worden en over het algemeen gelukkiger zijn. In oktober
2013 zijn de resultaten gepresenteerd van een onderzoek van Wageningen en Witteveen en Bos over
de kosten en baten van stadslandbouw waarbij de Voedseltuin een case was. Daaruit blijkt dat de
vrijwilligers op de tuin gezonder worden (onderzoek is op te vragen)
We hoeven nooit actief vrijwilligers te werven, zij dienen zich met regelmaat vanzelf aan. De
Voedseltuin is bekend bij veel instellingen als activeringsplaats, zoals bijvoorbeeld werk en inkomen
van de Gemeente Rotterdam die met regelmaat mensen naar ons stuurt voor een participatiebaan.
Via Rotterdam Cares hebben we elke maandag studenten die mee komen werken.
Welzijnsinstellingen die mensen doorverwijzen en dak‐en thuislozenorganisaties zoals de NAS en
Bavo.
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Ontmoeting en buurtbetrokkenheid
Afgelopen jaar is ons om‐niet contract voor het gebruik van de grond afgelopen. Het
Merwede4Haven gebied is de komende jaren een ontwikkelgebied van de Gemeente Rotterdam. Zij
waarderen wat wij doen in het gebied als een van de placemakers en wij krijgen wederom een
huurcontract van 5 jaar tot 2020. Wij krijgen er hoogstwaarschijnlijk zelfs nog een stuk grond bij
naast de droomfabriek van Daan Roosegaarde. We grenzen dan aan de Vierhavenstraat en zijn
zichtbaarder en toegankelijker voor publiek. Voor de komende jaren hebben we een ambitieus plan
gemaakt “van Voedseltuin naar Voedselpark” om nog meer mensen te laten genieten van de tuin.
De omwonende van de tuin, veel creatieven en kunstenaars zijn betrokken bij de tuin en de inrichting
daarvan. We denken samen na over de veiligheid in het gebied en maken gebruik van elkaars
diensten. Tevens wordt er nagedacht over wateropvang voor de tuin van de omringende daken.

Activiteiten 2015
Heel 2015 heeft in het teken gestaan van de voortgang van de Voedseltuin na 2015. De periode van
omniet gebruik van de grond liep eind van het jaar af. Stadsontwikkeling vond wel dat wij nog wat
aan het uiterlijk en de toegankelijkheid moesten doen. Wij hebben de uitdaging opgepakt en Lola
landscape ingehuurd om een ontwerp te maken voor de tuin. Zo is het plan ontstaan van Voedseltuin
naar Voedselpark, waarin we naar een meer eetbaar parkachtige uitstraling gaan. Eind van het jaar
heeft stadsontwikkeling er al een verhard pad in aangelegd zodat het toegankelijk is als
doorgaansgebied en meer aansluit bij de Vierhavenstraat.
De komende jaren gaan we met de vrijwilligers de tuin omvormen naar een Voedselpark.
‐Project Moe’s tuin:
Met het project Moe’s tuin hebben we de slag gemaakt van tuin naar de wijk. Met de inzet van 45
“kwetsbare” vrijwilligers per week is er groente gekweekt op de Voedseltuin. Elke dag werden deze
mensen aangestuurd en begeleid op de tuin door een coördinator met verstand van groen. Door de
structuur die de tuin biedt en het sociale netwerk wat ontstaat zijn alle vrijwilligers meer zelfredzaam
geworden.
Eén keer per maand is er met verse groente van de Voedseltuin gezamenlijk gekookt met en voor
bezoekers van dak‐en thuislozenorganisatie Pluspunt, de aanschuifmaaltijd. Omdat de keuken op de
nieuwe locatie in West nog niet klaar was hebben we t/m augustus gekookt in wijkorganisatie
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Schiezicht (aan de overkant van Pluspunt). Elke maand hadden we tussen de 15 en 30 eters. Vanaf
augustus is er gekookt bij Pluspunt aan het Samuel Mullerplein en groeide het aantal deelnemers aan
de maaltijden. Het betrekken van kwetsbare ouderen bij Pluspunt had primaire aandacht. Stichting
Pluspunt krijgt steeds meer aanloop uit de buurt, die aanschuiven aan de maaltijden. De maaltijden
stonden maandelijks vermeld op de kalenders van Zorgvrijstaat West.
Stichting Pluspunt heeft elke week groente opgehaald van de Voedseltuin om elke dag mee te koken
met hun bezoekers. Dit is zeer goed ontvangen en ook fijn voor ons om te weten dat de groente goed
terechtkomt. Moe’s Tuin project gaat door in 2016 in samenwerking met Stichting Pluspunt
Rotterdam.
‐Daarnaast brengen wij wekelijks groente en fruit naar een uitdeelplek van Voedselpakketten Pax
Christie bij ons in de buurt. Mensen kunnen daar zelf groente en fruit pakken wat ze nodig hebben.
Zo weten wij ook dat het gegeten wordt en gewaardeerd wordt.
‐Er zijn weer bedrijfsuitjes geweest, bezoeken van citysafari, middelbare scholen en andere groepen.
‐In opdracht van Woonbron en de deelgemeente hebben we 2 binnentuinen aangelegd en
onderhouden in de wijk Delfshaven, genaamd Voedseltuin in de wijk i.s.m. bewoners.
Het hele jaar door hebben elke woensdagmiddag kinderen meegeholpen in de tuin. Er is een
wijkbewoner vast betrokken geweest bij de tuin, die het bij gaat houden in 2016. Helaas is het niet
gelukt meerdere buurtbewoners te interesseren.

Moe’s tuin

Hieronder ziet u een opsomming van activiteiten die geweest zijn.
Film gemaakt met interviews vrijwilligers

12 januari

onderzoekster: Judith SchoutenSas

20 januari

Presentatie bijeenkomst Zorg en Groen GGD
Bezoek Rotary club aan de tuin
Koken met groente vd tuin bij St. Pluspunt (project Moe’s tuin)
Bezoek delegatie PvdA
rondleiding bij Museum Rotterdam voor onze vrijwilligers
lezing/workshop op de tuin over Weggeefkasten
meditatie workshop voor onze vrijwilligers

26 januari
26 januari
29 januari
9 februari
10 februari
16 februari
18 februari
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Bezoek groep moeders en kinderen uit Delfshaven

23 februari

Stichting Lekker Groen rondleiding op de tuin

25 februari

Koken met groente vd tuin bij St. Pluspunt (project Moe’s tuin)

26 februari

Bezoek GGD
Bezoek van Franse studenten

3 maart
4 maart

Bezoek studenten Willem de Koning

11 maart

NL Doet 20 vrijwilligers
Stadsontwikkeling rondleiding op de tuin

21 maart
23 maart

Koken met groente vd tuin bij St. Pluspunt (project Moe’s tuin)

26 maart

2 HBO studenten lopen week stage op de tuin

Bezoek Greenchoise op de tuin

2 april

onderzoeker  Mathijs van der Hurk

13 april

Koken met groente vd tuin bij St. Pluspunt (project Moe’s tuin)

16 april

Lentefeest

17 april

Bezoek Belgische studenten

29 april

Europese uitwisseling eten op de tuin

15 mei

Koken met groente vd tuin bij St. Pluspunt (project Moe’s tuin)

28

mei
Bedrijfsuitje met Era contour en Buurman, samen iets bouwen voor de tuin

28 mei

Interview student sociale geografie
Rondleiding Samenlevingswerk
Leerlingen Lyceum Rotterdam presenteren onderzoek oplossingen water
Velt op bezoek
Rondleiding Open Universiteit 20 personen
Deelname aan Damn Foodwaste festival

1 juni
4 juni
8 juni
11 juni
13 juni
14 juni

Koken met groente vd tuin bij St. Pluspunt (project Moe’s tuin)

25 juni

Filmopname MAEX change

29 juni

Presentatie gehouden bij GGD

7 juli

Bezoek CVD

16 juli

Koken met groente vd tuin bij St. Pluspunt (project Moe’s tuin)

23 juli

Fietstocht met vrijwilligers langs andere tuinen

25 augustus

Koken met groente vd tuin bij St. Pluspunt (project Moe’s tuin)

27 augustus

Bezoek Gemeente Alphen a/d Rijn 5 mensen
Bezoek van Rotterdamse Munt
Het Nieuwe Instituut rondleiding op de tuin 20 personen
Kraam op de tuin tijden Fairdesign festival

27 augustus
3 september
6 september
13 september

Koken met groente vd tuin bij St. Pluspunt (project Moe’s tuin)

24 september

Promotie Voedseltuin in de Fenix food loods

september

Bijeenkomst Consulting In Duplo (studenten Erasmus doen onderzoek PR)

1 oktober

Studenten Hogeschool onderzoek Citylab010

9 oktober

Presentatie plan Van Voedseltuin naar Voedselpark Citylab010

10 oktober

Bedrijfsuitje Eneco 10 deelnemers

14 oktober

Programma Lekker Fit Gemeente Rotterdam op bezoek

15 oktober

Koken met groente vd tuin bij St. Pluspunt (project Moe’s tuin)

22 oktober

GGD rondleiding op de tuin 15 personen

27 oktober
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Citysafari 6 personen

29 oktober

Presentatie onderzoek werkgelegenheid wethouder Struijvenberg

29 oktober

Werkplaats Rotterdam Zuid geeft voorlichting over organisatie

9 november

Actieacademie InHolland rondleiding op de tuin 10 personen

16 november

Bollen planten bij project De onbegrensde tuinen in Schiedam

18 november

Consulting in Duplo rapportage bevindingen

19 november

Koken met groente vd tuin bij St. Pluspunt (project Moe’s tuin)

19 november

Citysafari Almere 5 personen

23 november

onderzoeker: Jurriaan Postema

1 december

Sinterklaas viering met vrijwilligers

3 december

Citysafari Centraal Planbureau

10 december

Interview met Drift resiliance of the City

14 december

Bijeenkomst Metabolisten (meedenken duurzame oplossing wateropvang)

14 december

Etentje met alle vrijwilligers Hotspot Hutspot

16 december

Verder zijn er verschillende studenten geweest van de Erasmusuniversiteit, en Hogescholen die we te
woord hebben gestaan voor scripties en diverse onderzoeken.
Financiën
De uitgaven zijn redelijk conform de begroting
De grootste verschillen zitten in:
Meer uitgaven aan personeel, dit komt omdat er dit hele jaar een coördinator zakelijk in
dienst is geweest t.o.v. vorig jaar alleen de laatste maanden.
Er zijn minder bedrijfsuitjes geweest dan het jaar ervoor. Er zijn in het jaar ervoor veel
groepen bij ons geweest door Rotterdam Cares, die ook kantoor hielden vlakbij de tuin. Zij
zijn verhuist waardoor wij een beetje uit beeld zijn geraakt. Ook hebben wij zelf niet veel tijd
om deze uitjes onder de aandacht te brengen bij bedrijven. Hier liggen zeker nog kansen voor
ons.
Vooralsnog worden we gefinancierd door fondsen en gemeente .

Toekomst
Ons huurcontract van de grond is verlengd tot 2020. De Gemeente heeft gekozen het
Vierhavengebied organisch te laten groeien en daar past de Voedseltuin goed in. De Voedseltuin De
Voedseltuin gaat de komende 5 jaar de tuin omvormen naar een Voedselpark. We krijgen er
waarschijnlijk nog een braakliggend stuk grond bij naast Roosegaard, zodat de Voedseltuin mee
zichtbaar is vanaf de straatzijde.
Voedseltuin is geselecteerd voor de IABR 2016 met als thema The next economy.
Wij blijven doorgaan met de activiteiten die we al doen, werkactivering voor mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt, voedselpakketten vullen met gezond voedsel en vele groepen
ontvangen op de tuin.
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Arie van Ziel (Studio Content) gaat in maart vertrekken naar een andere tijdelijke locatie. Daarvoor in
de plaats gaan we een kantine, kantoor, cursusruimte, thee huis op de tuin maken.
In 2016 gaan we door met Pluspunt Rotterdam, een dak‐en thuislozenorganisatie, project Moe’s tuin
uitvoeren. Dit betekent dat we elke maand een gezamenlijke maaltijd gaan koken van groente van de
Voedseltuin en dat daar eenzamen buurtbewoners bij aan kunnen schuiven.
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