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Inhoudelijk verslag Voedseltuin 2016 
 

Inleiding 
 

Samen ondernemen voor een groene, gezonde en duurzame stad! 

Voedseltuin Rotterdam bestaat dit jaar 6 1/5 jaar! In de eerste jaren hebben we veel bereikt. De 

tuin ligt er goed bij, vrijwilligers komen er graag en we produceren vele kilo’s gezonde voeding 

voor voedselpakketten van de Voedselbank. Dit jaar gaan we een klein feestje vieren; op de tuin, 

in de zon, met elkaar, met u! 

 

Rotterdam heeft een bijzondere band met voedsel. Van oudsher zijn we een doorvoerhaven van 

voedsel, tegenwoordig zijn we ook een opkomende culinaire ‘hoofdstad’ en om de hoek ligt het 

Westland met haar innovatieve land- en tuinbouw. Maar Rotterdam is ook de stad waar 

bewoners minder lang in een goede gezondheid leven, en waar 12% van de peuters (extreem) 

overgewicht heeft. Een stad ook, met grote sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Voedsel 

speelt daarin - zowel in de oorzaken, als in de oplossingsrichtingen - een belangrijke rol. Als 

sociaal-groen maatschappelijk initiatief wil Voedseltuin Rotterdam daarin, samen met partners in 

de stad, nadrukkelijker een rol gaan spelen. 

 

We zijn trots op onze vrijwilligers, die samen met onze ‘groene” coördinatoren Max en Ragnhild 

en zakelijk coördinator Tineke van der Burg, een prachtig Voedselpark hebben ontwikkeld. Een 

park waarvan de schoonheid pas dit jaar volledig tot bloei zal komen, denken wij. 

Hieronder kunt u lezen wat er allemaal gebeurd is in 2016. 
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Oogst 
 

Afgelopen jaar is er een start gemaakt met de transitie van Voedseltuin naar Voedselpark. Er is een 

verhard pad aangelegd op de tuin door de gemeente. De ene helft van de tuin is opgehoogd en 

daarin zijn de eerste 6 voedselcirkels aangelegd.  

 

Door de aanleg van de cirkels kon er minder groente verbouwd worden, echter de bouw ging 

redelijk vlot waardoor er toch nog een redelijke oogst al uit de nieuwe cirkels kwam. Het telen in 

cirkels werkt zeer goed.  

 

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 en naar onze 

vrijwilligers. Hierdoor weten wij dat de oogst goed terecht komt en gegeten wordt.  

 

Op de tuin is met regelmaat gekookt door de vrijwilligers met groente van de tuin. 

Ook hebben we wat groente aan de buren, in ruil voor materialen of water bij droogte. 

 

Doordat we afgelopen voorjaar te maken hadden met zeer veel regenval zijn er ook wat oogsten 

mislukt. Afgelopen jaar hadden we meer soorten groenten zoals u in onderstaande oogstlijst kunt 

zien. We stemmen het teeltplan steeds beter af met de afnemers. 

 

     
 

 

Een student  

E 
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Opbrengst in 

kratten 

 

2014 2015 2016 

aardappelen  2 2 

aardbeien 4 1 0 

aardpeer 4 9 6,25 

andijvie 33 13,5 49,5 

appels   2,5 

augurk   0,25 

bieslook  4,5 8 

bleekselderij 21 7 7,5 

bloemkool   3 

boerenkool 24 27,5 50 

bonen pronk  1 1 

Bonen snij   3,25 

bonen spek  1 1 

Bonen sperzie 33 4,75 6 

Bonen tuin 17 1,5 5 

bosui  4 16,75 

broccoli   4 

courgette 45 25,5 16 

erwten  0,25 1 

frambozen 3 1 1 

groene kool  6 0,5 

kervel  0,5 0 

knoflook  1 0,5 

knolselderij 15 13,5 7,5 

komkommer  3 1,5 

Koolrabi  9,5 21 

Kool rode   0,5 

Koriander  0,75 0,5 

kousenband  0,5 0 

mais  1 2 

munt   0,5 

paksoi 8 5 29 

paprika  4 0 

pastinaak 10 2,5 1,5 

pepers 2 3,25 0 

peterselie 22 6,75 7 

peultjes  0,5 0 
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pompoen 6 49 10 

postelein 12 4 2 

prei 29 19,5 28 

raapsteel   1 

radijs 6 0,5 2,5 

rettich  1,5 0,5 

rode biet 20 9,75  

romanesco 

kool 

 0,25  

rozemarijn  1  

rucola  13,25  

salie  3,25 3 

savooi kool  0,5  

selderij  9,5  

selderij blad 29 9 4,5 

sla boter 14 32,5 49,5 

sla roma  4 24 

Sla eikenblad   11,5 

Sla lollo rosso   4 

Sla krul   4 

Sla veld   2 

snijbiet 26 55,5 57 

spinazie 10 34 22 

spruitjes  0,5 1 

tijm  0,75 1 

tomaten  2,5 1 

tomaten kers  0,25 0 

venkel 2 10 10 

wortel 26 14,5 9,5 

Totaal 393 436,5 396,5 
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Personeel 
 

Het afgelopen jaar hebben Max de Corte (de Moestuinman) en Ragnhild Diepens de begeleiding 

op de tuin gedaan met expertise in het groen. Zij wisselen om de week af en werken beiden 16 uur 

per week op de tuin.  

Tineke van der Burg doet de zakelijke coördinatie van de tuin, 16 uur per week.  

Vanaf 1 juli afgelopen jaar is Sven Thorissen aangetrokken als projectleider voor de bouw van een 

containerhome en voor de aanleg van wateropvang. Hij is uitgetreden uit het bestuur.  

Vanaf september hebben we voor het eerst een 3e jaar stagiair HBO CMV, die 4 dagen per week 

meeloopt op de tuin. 

Er was 1 vrijwilliger die als assistent vrijwilliger coördinator werkte en die kreeg daar een kleine 

vrijwilligersvergoeding voor. Zij is eind van het jaar doorgestroomd naar een betaalde baan. 

 

      
 

 

Vrijwilligers 
 

In 2015 hebben in totaal 47 vrijwilligers structureel gewerkt voor de Voedseltuin. Van deze 

vrijwilligers zijn er twee doorgestroomd naar een betaalde baan, 2 personen zijn verhuisd buiten 

Rotterdam, 3 personen zijn doorgestroomd naar een ander werktraject, 2 personen zijn afgehaakt. 

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.  
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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 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. 

 

     
 

 



7 
 

Ontmoeting en buurtbetrokkenheid 
 

De Gemeente Rotterdam waarderen wat wij doen in het gebied als een van de placemakers in het 

Merwede 4 Havengebied en daarom is huurcontract verlengd tot 2020.  

 

Afgelopen jaar zijn we gestart met de transitie van Voedseltuin naar Voedselpark. De tuin moest 

daardoor behoorlijk op de schop wat in eerste instantie weerstand bij de vrijwilligers opriep. 

Nadat de Gemeente er een verhard pad had aangelegd en de grond aan een kant van het pad 

opgehoogd werd kon de aanleg van Voedselcirkels beginnen. Het enthousiasme van de 

vrijwilligers keerde terug en afgelopen jaar zijn er 6 voedselcirkels aangelegd.  

 

De omwonenden 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.  

 

Wij zijn in oktober genomineerd voor de Jop Duraprijs met het thema, gebruik maken van 

tijdelijkheid. We hebben de prijs niet gewonnen, maar het heeft wel gezorgd voor publiciteit. Ook 

het Oranjefonds heeft ons project uitgekozen om een filmpje te maken voor de TV.  

 

De Voedseltuin/park raakt steeds bekender en is mede door het verharde pad toegankelijker voor 

publiek. De tuin is opgenomen in een fietsroute door het Merwede 4 Haven gebied. 

Tevens zijn we onderdeel van de groene connectie, een groen lint van groene initiatieven in 

Delfshaven (www.degroeneconnectie.nl) 

 

 

Activiteiten 2016 
 

Heel 2016 heeft in het teken gestaan van de omvorming van Voedseltuin naar Voedselpark. 

Duizenden stoeptegels zijn handmatig doormidden geknipt waarmee de voedselcirkels konden 

worden aangelegd. Zodra een cirkel klaar was werd deze ingezaaid om toch zo veel mogelijk te 

kunnen oogsten voor de Voedselbank. De cirkels werken goed en overzichtelijk en het geeft een 

nettere uitstraling voor het toekomstige park. Ook zijn er al vele bomen en fruitstruiken gepland 

rondom de cirkels en aan de zijkanten als windbescherming.  

 

 Eind vorig jaar is er een start gemaakt met het benaderen van het bedrijfsleven om een cirkel 

te adopteren, met de mogelijkheid hun reclame te vergroenen. De eerst cirkel is geadopteerd 

door het architectencollectief aan de Keilestraat, onze buren. 
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 Project Moe’s tuin: Met het project Moe’s tuin hebben we de slag gemaakt van tuin naar de 

wijk. 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. Elke 

maand hadden we tussen de 15 en 30 eters. 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 

2017 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 hogere scholen, universiteiten en andere 

groepen. 

 

 Workshops over moestuinieren, bouwen met wilgentenen, permacultuur 
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Hieronder ziet u een opsomming van activiteiten die geweest zijn: 

 

 Opening expo Museum Rotterdam Voedseltuin     

 Art weekend op de tuin met beelden van Joep van Lieshout    

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

 Cursus sociale permacultuur met de vrijwilligers      

 Bezoek Designacademie Eindhoven       

 Bezoek DBL fonds                                        

 NL Doet          

 Actieacademie InHolland studenten op bezoek      

 Bijeenkomst Buren Keilehaven        

 Bezoek Accent college          

 ER groeit cursussen voor vrijwilligers       

 Bezoek studenten Willem de Koningacademie      

 Bijeenkomst Welzijn Delfshaven       

 Deelname Citylab010         

 Opening en presentatie op IABR       

 Studenten bezoek InHolland         

 Lentefeest op de tuin          

 Bijeenkomst groencooperatie Delfshaven     

 Bijeenkomst Keiletafel zeepkist lancering crowdfunding     

 Bezoek basisschool de Kunstpiloot 

 Lunch Actieacademie InHolland 

 Interview onderzoek EUR, Eline Verbeek  

 Interview Universiteit Wageningen Max Koster 

 Bezoek Hoogheemraadschap Delfland  

 Pecha Kucha presentatie In Arminiuskerk 

 Bijeenkomst Buren Keilehaven  

 Bijeenkomst Zorgvrijstaat West 

 Presentatie buurtpokerspel Delfshaven  

 Bedrijfsbezoek Centrum van Dienstverlening 15 personen  

 Bezoek Job Dura fonds   

 Bezoek Citysafari   

 Filmopname Oranjefonds  

 Bezoek studenten Eurekaweek 40 personen  

 Bezoek Haagse tuinvereniging 15 personen 

 Bezoek SPH studenten In Holland 25 personen 

 Bedrijfsuitje SSR studenten 10 pers 

 Vrijwilligers Fietsuitje langs andere tuinen 

 Bezoek Hogeschool Rotterdam 25 personen 

 Bedrijfsuitje Sport en recreatie Gemeente Rotterdam  
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 Interview Actieacademie 

 Bezoek studenten HBO Sustainable 

 Nominatie Job Duraprijs duurzaamheid, bezoek jury 

 Lunch Opzoomerteam op de tuin 15 personen  

 Open tuindag 30 bezoekers  

 Filmopnames Job Dura prijs 

 Bijeenkomst Buren Keilehaven  

 Bedrijfsbezoek Nutricia  

 Presentatie GGZ congres Amersfoort  

 Europees bezoek Universiteiten 15 peronen 

 Bezoek 5 studenten Hogeschool Rotterdam 

 Bezoek Fossil Foundation, donatie overdracht  

 Deelname nationale Fondsen vakdag  

 Deelname klankbordgroep gemeente Rotterdam sociaal ondernemen 

 Bijeenkomst MAEX change uitrijking cheque  

 Prijsuitrijking Job Dura Prijs 

 Sinterklaas viering met vrijwilligers 

 Bezoek ministerie van Economische zaken  20 personen 

 Etentje met alle vrijwilligers Aloha bar  

 

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 afgelopen jaar minder dan begroot 

De grootste verschillen zitten in: 

De begrote kosten bij living lab zijn niet uitgegeven 

Meer uitgaven aan personeel, dit komt omdat er halverwege het jaar een projectleider voor het 

water en bouw containerhome is aangetrokken. 

Meer eigen inkomsten. We hebben voor het eerst een succesvol crowdfunding campagne gedaan 

voor het wateropvangproject (was niet opgenomen in de begroting). Dit heeft naast veel 

particulieren giften ook gezorgd voor subsidie van de Rabobank en van het Hoogheemraadschap 

Delfland.  

We hebben veel materialen gratis gekregen zoals duizenden stoeptegels, waar we de cirkels mee 

aanleggen. 

Vooralsnog worden we gefinancierd door fondsen en gemeente. 
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Toekomst 
 

  

     
 BBQ met de buren van Group A 

 

In 2017 wordt er een containerhome gebouwd, een beter onderkomen voor onze vrijwilligers 

waar ze warm en droog kunnen zitten. Tevens zal het kantoor erin gehuisvest worden. 

Dit biedt meer mogelijkheden zoals een beperkte winkelruimte, cursusruimte, en verhuur.  

De wateropvang zal gerealiseerd worden d.m.v. watertanks en een retentievijver op de tuin. 

 

 


