
De doelstelling van de Stichting Groenkracht is het verbinden van personen 
en plaatsen in Delft en omgeving om eenieder bewust te maken van de 
mogelijkheden van duurzaam voedsel en het realiseren en het vergroten 
van het gebruik van duurzaam voedsel. 

De Stichting is in 2012 opgericht door Eric Pol en Esmeralda van Tuinen. Zij 
zijn verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Zij worden 
ondersteund door Rutger Spoelstra en Birgitte Wammes. Het 
stichtingsbestuur bestaat uit: Ted van der Klaauw (voorzitter), Marit van 
Lieshout (secretaris), Stijn van Liefland (penningmeester). 

Om de doelstellingen te bereiken werkt de Stichting intensief samen met 
veel verschillende partijen. In de afgelopen jaren heeft de Stichting een 
netwerk opgebouwd van bewoners, permacultuurspecialisten, basisscholen, 
kinderopvang, corporaties, gemeente en lokale ondernemers die ook meer 
eetbaar groen in de stad willen. Per project wordt de juiste 
samenwerkingscoalities samengesteld op basis van wederzijdse functionele 
relaties: hoe kunnen andere partijen meehelpen aan de doelen van de 
Stichting en tegelijkertijd: hoe kan de Stichting helpen om de 
samenwerkingspartner te versterken.  

Achtergrond  
Het sleutelwoord van de activiteiten van Stichting Groenkracht is het 
vergroten van veerkracht. Veerkracht wordt aan de hand van een aantal 
manieren ingevuld: 

1. Permacultuur is een manier voor het ontwerpen en gebruiken van 
(moes)tuinen zodat de tuinen net als een ecosysteem zichzelf in 
stand houden. 

2. Sociale interactie betekent dat we mensen, bedrijven en instellingen 
met elkaar in contact brengen via de tuinen en de activiteiten die 
rondom de tuinen plaatsvinden. 

3. Bewustwording over de invloed van voedselproductie op milieu en 
gezondheid 

4. Nabijheid, wil je mensen bereiken moet je zorgen dat ze je 
tegenkomen in hun dagelijks leven 

5. Gebruik maken van onbenut potentieel: zowel mensen met afstand 
tot de arbeidsmarkt een plaats geven als ongebruikte gebouwen en 
land in de stad een nuttige bestemming geven. 

Groenkracht  
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Methodiek  van  Stichting  Groenkracht  
De werkwijze van Stichting Groenkracht wordt bepaald door de hierboven 
genoemde vijf kernbegrippen. In de praktijk resulteert dit in de volgende 
aanpak. 

 

Oprichten  van  Permacultuurtuinen  in  en  rond  Delft  
Stichting Groenkracht helpt bij het initiëren, aanleggen en gebruiken van 
permacultuurtuinen in en rond Delft. In de jaren 2011, 2012 en 2013 zijn 
vijf buurtmoestuinen opgericht: Wippoldertuin, Gillis Paradijs, WAD-tuin, 
Pluktuin Sri Lankapad en buurttuin Delfgauw. In de komende jaren zullen op 
meerdere plekken permacultuurtuinen worden opgericht. Bij de keuze van 
geschikte locaties kijken we naar twee aspecten: locaties waar veel mensen 
komen, bijvoorbeeld in een woonbuurt en/of naast een basisschool. En 
locaties die onbenut potentieel hebben, bijvoorbeeld een braakliggend 
terrein of plantsoenen die niet veel gebruikt worden. Bij het gebruik van de 
tuin wordt samenwerking gestimuleerd. Door naast individuele stukjes 
grond ook gemeenschappelijke stukjes aan te leggen. En de deelnemers 
krijgen verantwoordelijkheden die zorgen dat de voortgang van de 
organisatie van de tuin niet afhankelijk is van één persoon of partij. De 
tuinen zijn open: iedereen kan op zijn manier deelnemen. In de praktijk 
blijkt dat deze toegankelijkheid ook buurtcontact stimuleert. Verder zorgen 
de tuinen voor betrokkenheid bij de buurt omdat de betrokkenen 
verantwoordelijkheid nemen voor de openbare ruimte en daarmee directe 
invloed hebben op hun eigen leefomgeving. Naast de aandacht voor de 
sociale kant, zijn ook de milieuaspecten belangrijk. De beplanting moet 
gezond zijn zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Om dit mogelijk te 
maken worden de permacultuurprincipes zoveel mogelijk toegepast. Om 
deelnemers hiermee bekend te maken worden workshops en cursussen 
gegeven. Het resultaat is veerkrachtige tuinen. 

 

Fruitbomen  en  andere  pluk  initiatieven  
Naast tuinen werkt Stichting Groenkracht ook aan stimuleren van het 
plukken en eten van fruit, kruiden, noten, wortels uit het ‘wild’. Dit doen wij 
door het kweken en planten van fruit- en notenbomen in de openbare 
ruimte. En er worden workshops en cursussen gegeven om mensen bewust 
te maken van de mogelijkheden van plukken in het wild. Ook bij het 
onderhoud van fruit- en notenboomgaarden worden de 
permacultuurprincipes toegepast. Zo worden er rassen gekozen die zelf-
bestuivend zijn, de bomen worden biologisch opgekweekt en worden de 
bomen geplant in combinaties die elkaar versterken, waardoor ze langdurig 
gezond blijven. 

 



Cursussen  en  workshops  
De Stichting verzorgt regelmatig cursussen en workshops, zoals de 
basiscursus Permacultuur van 10 dagdelen, de workshop enten van 
fruitbomen, de workshop fruitstruiken vermeerderen en de workshop ‘start 
je eigen buurtmoestuin’. 

 

Verbindende  factor:  Delftse  PROEFtuin  
Stichting Groenkracht wil haar doelstelling (het verbinden van personen en 
plaatsen in Delft en omgeving om eenieder bewust te maken van de 
mogelijkheden van duurzaam voedsel en het realiseren en het vergroten 
van het gebruik van duurzaam voedsel ) realiseren via een netwerk van 
tuinen in de stad. Om deze decentrale tuinen te verbinden en te voeden 
met ideeën en planten is het idee ontwikkeld om op een centrale plaats in 
Delft een PROEFtuin ontwikkelen, bestaande uit een pluktuin, boom- en 
plantenkwekerij en een educatief kenniscentrum.  

Met de Delftse PROEFtuin wordt een veerkrachtig systeem ontworpen, waar 
met behulp van lokale menskracht biologisch voedsel, plantmateriaal en 
bomen wordt geproduceerd. Via gemeenschapsondersteunde landbouw 
(Community Supported Agriculture) worden er plukabonnementen (van 
groenten en fruit) samengesteld en verkocht aan particulieren en bedrijven. 
De PROEFtuin zal een ontmoetingsplaats gaan vormen, waarbij inwoners 
van Delft elkaar via gezamenlijk tuinieren informeel kunnen ontmoeten en 
kennis en ervaring met elkaar kunnen delen. Daarnaast worden er 
cursussen en een educatietool aangeboden en tevens (leer)werkplekken en 
dagbesteding aan mensen met een zorg- en of hulpvraag.  
 
Op dit moment lijkt de spoorzone in Delft de meest geschikte plaats. De 
optimale grootte van de proeftuin is nu ingeschat op 2 hectare.  
 

Financieel  beleid  
Voor de bovenbeschreven activiteiten moeten kosten gemaakt worden. 
Hieronder geven we aan welke soorten kosten er door Stichting Groenkracht 
gemaakt worden en hoe de stichting aan de benodigde fondsen komt om 
deze kosten te betalen.  
Voor de exacte kosten verwijzen we naar de begroting en resultaatrekening, 
beschikbaar via de website[1]. 

Kostenposten  
De stichting heeft verschillende kostenposten: 

Materiaalkosten:    
Voor de aanleg en het onderhoud van tuinen is veel materiaal nodig zoals 
spades, afzetmateriaal, zaai- en pootgoed, compost. Daarnaast is er soms 



zwaarder materiaal nodig om het benodigde grondverzet te realiseren zoals 
een shovel. 
Daarnaast zijn er nog kosten voor administratie en pr. Bekendheid geven 
aan de activiteiten is essentieel voor het realiseren van de doelstellingen 
van stichting Groenkracht. Naast het organiseren van zoveel mogelijk “free 
publicity” maakt de stichting dan ook gebruik van drukwerk, banners, 
websites etc. Ook voor het laten functioneren van de eigen organisatie 
worden administratieve kosten gemaakt zoals telefoonkosten en kosten 
voor serveronderhoud. 

Betaalde  krachten  
De stichting heeft geen personeel en werkt bij voorkeur met vrijwilligers, 
maar voor specifieke vaardigheden worden mensen wel betaald. De betaling 
gebeurt op projectbasis en wordt voorafgaand aan het project vastgesteld. 

Werkzaamheden die hiervoor in aanmerking komen zijn:  

• Ontwerp van tuinen en coordinatie van vrijwilligers die in de tuinen 
werken.  

• Subsidieaanvragen, coordinatie van pr en andere administratieve 
werkzaamheden[2] ten behoeve van de stichting. 

Daarnaast is voor sommige projecten gespecialiseerde kennis nodig. 
Bijvoorbeeld om te testen of de grond voldoende schoon is om een tuin te 
starten. 

Uitbetalingen vinden plaats op basis van uurtarieven die niet uitkomen 
boven de bedragen die opgenomen zijn in de projectbegroting. 

Vrijwilligersvergoedingen  
De vrijwilligers worden in principe beloond in natura: opbrengsten van de 
tuinen waarin ze werken of gratis deelname aan activiteiten van de stichting 
(voor vrijwilligers die zich inzetten voor de stichting en niet zozeer voor de 
tuinen, zoals het bestuur en vrijwilligers die actief zijn in de administratie en 
pr voor de stichting). Daarnaast is er een blijk van waardering in natura in 
de vorm van een jaarlijks uitje. 

Het is wel mogelijk dat één van deze mensen, naast de gebruikelijke 
werkzaamheden als betaalde kracht actief is voor de stichting in één van de 
projecten van de stichting. 

Verder kan het voorkomen dat een vrijwilliger, die bijzonder veel tijd en 
moeite heeft gedaan om de activiteiten van de stichting te ondersteunen 
een vrijwilligersvergoeding ontvangt. Deze vergoeding voldoet aan de eisen 
die daaraan door de belastingdienst wordt gesteld. 

Fondswerving  
De stichting heeft geen eigen vermogen en moet dus fondsen werven om 
haar onkosten te kunnen dekken. 

Dit wordt gedaan op verschillende manieren: 



Het aanbieden van producten en diensten tegen betaling. Voorbeelden van 
dit soort activiteiten zijn het opzetten van buurttuinen, het organiseren van 
cursussen en het aanbieden van groentepakketten, plukabonnementen etc. 

Het werven van subsidies om de financiering van projecten die niet volledig 
via de markt gefinancierd kunnen worden. Daarnaast worden donaties 
geworven bij particulieren en bedrijven. 

Meer  informatie  
Meer informatie over Stichting Groenkracht vindt u op de website 
www.groenkracht.nl 


