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Organisatie	  
Stichting	  Groenkracht	  verbindt	  mensen,	  organisaties	  en	  plaatsen	  in	  Delft	  en	  
omgeving	  in	  veerkrachtige	  en	  eetbare	  initiatieven,	  stevig	  verankerd	  in	  de	  sociale	  
structuur.	  Om	  dit	  te	  kunnen	  doen	  hebben	  Eric	  Pol	  en	  Esmeralda	  van	  Tuinen	  op	  7	  
augustus	  2012	  Stichting	  Groenkracht	  opgericht.	  De	  officiële	  oprichtingsakte	  is	  
tot	  stand	  gekomen	  door	  een	  match	  op	  de	  beursvloer	  van	  Bedrijf	  en	  Samenleving.	  
In	  ruil	  voor	  de	  akte	  kreeg	  het	  notariskantoor	  een	  mandje	  divers	  fruit	  uit	  de	  
omgeving.	  	  
	  

	  
	  
Bij	  oprichting	  bestond	  het	  stichtingsbestuur	  uit:	  

-‐ Ted	  van	  der	  Klaauw,	  voorzitter	  
-‐ Marit	  van	  Lieshout,	  secretaris	  
-‐ Jaap	  van	  Zwet,	  penningmeester	  

	  
In	  oktober	  is	  Jaap	  afgetreden	  en	  kort	  daarna	  is	  Stijn	  van	  Liefland	  penningmeester	  
geworden.	  
In	  het	  najaar	  is	  het	  team	  versterkt	  met	  een	  aantal	  vaste	  vrijwilligers:	  

-‐ Rutger	  Spoelstra	  
-‐ Birgitte	  Wammes	  
-‐ Robbert	  Langenberg	  

	  
Om	  de	  activiteiten	  bekend	  te	  maken	  zijn	  de	  website	  www.groenkracht.nl,	  
http://www.facebook.com/groenkracht	  en	  Twitter	  account	  @groenkracht	  in	  
gebruik	  genomen.	  	  

Tuinen	  
De	  in	  2011	  aangelegde	  Wippoldertuin	  is	  onder	  begeleiding	  van	  Stichting	  
Groenkracht	  i.o.	  in	  het	  voorjaar	  door	  de	  14	  deelnemers	  van	  de	  tuin	  uitgebreid	  en	  
verdrievoudigd	  met	  cirkels.	  
	  
In	  de	  wijk	  Buitenhof	  is	  in	  opdracht	  van	  Woonbron	  Delft	  de	  buurttuin	  ‘Gillis	  
Paradijs’	  aangelegd.	  De	  Stichting	  heeft	  de	  voorbereidingen	  met	  de	  deelnemers	  
begeleid,	  de	  organisatie	  vormgegeven	  en	  de	  aanleg	  gecoördineerd.	  In	  het	  Gillis	  
Paradijs	  hebben	  100	  mensen	  een	  plekje	  gekregen	  om	  te	  tuinieren.	  Ook	  in	  de	  



maanden	  daarna	  heeft	  Groenkracht	  de	  begeleiding	  gecoördineerd	  bij	  de	  
uitbreiding	  van	  de	  gezamenlijke	  elementen	  in	  de	  tuin.	  Na	  de	  zomer	  heeft	  
Groenkracht	  wekelijks	  begeleiding	  gegeven	  aan	  het	  Tuinteam	  van	  Firma	  van	  
Buiten.	  Firma	  van	  Buiten	  is	  een	  cateringbedrijf	  die	  werken	  met	  mensen	  met	  een	  
afstand	  tot	  de	  arbeidsmarkt.	  Door	  de	  werkzaamheden	  in	  de	  tuin	  te	  combineren	  
met	  kooklessen,	  leren	  de	  deelnemers	  bewuster	  om	  te	  gaan	  met	  voedsel	  en	  doen	  
zij	  werkervaring	  op.	  
	  

	  
	  
Tevens	  zijn	  de	  voorbereiding	  gedaan	  voor	  een	  aantal	  tuinen	  die	  in	  2013	  worden	  
aangelegd.	  	  
Samen	  met	  basisschool	  de	  Eglantier	  is	  een	  beheercontract	  getekend	  voor	  een	  
braakliggend	  terrein	  in	  eigendom	  van	  de	  gemeente,	  grenzend	  aan	  het	  
schoolplein	  aan	  het	  Sri	  Lankapad	  in	  Tanthof.	  In	  een	  workshop	  met	  kinderen	  en	  
ouders	  heeft	  Groenkracht	  de	  basis	  gelegd	  voor	  het	  ontwerp	  en	  de	  
voorbereidingen.	  
	  
Groenkracht	  heeft	  aan	  tien	  partijen	  rondom	  het	  Wijkgericht	  Werken	  Pijnacker-‐
Nootdorp	  een	  inspirerende	  presentatie	  gegeven	  over	  de	  mogelijkheden	  van	  
eetbaar	  groen.	  In	  een	  vervolgbijeenkomst	  zijn	  de	  contouren	  van	  een	  
buurtschooltuin	  onder	  leiding	  van	  Groenkracht	  geschetst	  en	  is	  als	  symbolische	  
start	  een	  tamme	  kastanjeboom	  geplant.	  
	  

Projecten	  
In	  2012	  is	  de	  door	  Groenkracht	  zelf	  ontwikkelde	  Basiscursus	  Permacultuur	  voor	  
de	  eerste	  keer	  gegeven.	  In	  5	  theorielessen	  en	  2	  praktijklessen	  van	  elk	  3	  uur	  is	  
aan	  12	  deelnemers	  de	  beginselen	  van	  de	  permacultuur	  bijgebracht.	  
	  
Op	  10	  maart	  is	  de	  door	  Groenkracht	  ontwikkelde	  workshop	  ‘start	  je	  eigen	  
buurtmoestuin’	  voor	  de	  eerste	  keer	  gegeven.	  Aan	  twintig	  deelnemers	  is	  uitgelegd	  
welke	  stappen	  je	  moet	  doorlopen	  om	  tot	  een	  succesvolle	  buurtmoestuin	  te	  
komen.	  
	  
In	  het	  eerste	  weekend	  van	  september	  is	  deelgenomen	  aan	  de	  jaarlijkse	  
Bieslanddagen.	  In	  samenwerking	  met	  Groenteboerin	  Linda	  Duijndam	  en	  
kruidenvakvrouw	  Tanja	  Hilgers	  heeft	  Groenkracht	  de	  volgende	  activiteiten	  
aangeboden:	  	  

-‐ aanleg	  van	  een	  kruidenspiraal;	  



-‐ bloemzaadbommetjes	  maken	  met	  kinderen;	  
-‐ bezoekers	  zijn	  gevraagd	  naar	  plekken	  in	  Delft	  en	  omgeving	  met	  fruit	  in	  de	  

openbare	  ruimte.	  Dit	  leverde	  25	  extra	  pluklocaties	  op	  in	  Delft,	  die	  op	  de	  
website	  Plukdestad.nl	  zijn	  ingevoerd.	  In	  die	  bomen	  en	  struiken	  komt	  een	  
Eet	  Mij!	  flyer	  te	  hangen,	  met	  plukinformatie	  en	  een	  QR-‐code	  die	  verwijst	  
naar	  deze	  website.	  

	  

	  


