JAARVERSLAG 2013
Stichting Groenkracht verbindt mensen, organisaties en plaatsen in Delft en
omgeving in veerkrachtige en eetbare initiatieven, stevig verankerd in de sociale
structuur. In dit jaarverslag laten we zien hoe we hieraan hebben gewerkt in
2013.

O RGANISATIE EN COMMUNICATIE
De interne organisatie is stabiel. Eric Pol en Esmeralda van Tuinen 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).
Er is vooral gewerkt aan het uitbreiden van het netwerk van
samenwerkingspartners. Dit is gedaan door het deelnemen aan bijeenkomsten,
zoals de Delftse beursvloer, de Watercoalitie, Dreamteam Duurzaam Delft en
Gebruik de Lege Ruimte. Het doel van het bijwonen van deze bijeenkomsten is het
vinden van partners te vinden voor de realisatie van de Delftse PROEFtuin en
ambassadeurs voor Stichting Groenkracht als geheel. In 2013 zijn hiervoor de
zaadjes van de samenwerking gezaaid. In 2014 en daarna kijken we wat hiervan
kunnen oogsten.
Er zijn in 2013 drie nieuwsbrieven verstuurd aan circa 200 geïnteresseerden.
Daarnaast zijn er nog twee oproepen verstuurd aan deze ontvangers. Verder
verschijnen er regelmatig berichten op Twitter, de website en de
facebookpagina’s. Naast de algemene Groenkracht facebookpagina, zijn er ook
facebookpagina’s van het Sri Lankapad, Wippoldertuin en buurttuin Delfgauw.

T UINEN
In 2013 zijn de bestaande tuinen Wippoldertuin en Gillis Paradijs gecontinueerd.
Daarnaast zijn er twee nieuwe tuinen aangelegd.

AANLEG

P L U K T U IN

SRI LANKAPAD

Gemeente Delft heeft een braakliggend terrein van 1000m2 aan het Sri Lankapad
in Delft tijdelijk in gebruik gegeven aan Stichting Groenkracht en Basisschool de
Eglantier. Onder begeleiding van Stichting Groenkracht is hier een pluktuin
aangelegd waar buurtbewoners en scholieren gebruik van maken. De
initiatiefgroep is in 2012 gestart. In 2013 is de buurt erbij betrokken, het ontwerp
gemaakt, de aanleg begeleid en de tuinorganisatie ondersteund. Hierover is een
verslag beschikbaar op de website.

AANLEG

B U U R T T U IN

DELFGAUW

Op initiatief van de basisscholen, kinderopvanginstellingen, buurtgenoten en
Stichting Groenkracht is er een buurttuin langs het fietspad Stuiverpad in
Delfgauw aangelegd.
In de tuin worden groenten en fruit verbouwd en er worden lessen gegeven over
de natuur. De tuin zorgt dat kinderen bewuster omgaan met hun woonomgeving
en buurtgenoten kunnen elkaar ontmoeten. De tuin is open voor iedereen, je kunt
er doorheen wandelen. De scholen en de kinderopvang hebben een eigen stuk.
Een aantal buurtgenoten zijn in een eigen stukje aan de slag. Ook zijn er
gezamenlijke delen. Er is een coördinatiegroep opgericht die het gebruik van de
tuin gaat regelen en de communicatie daaromheen. Vrijdag 8 november zijn we
met een grote groep mensen aan de slag geweest om de buurttuin Delfgauw aan
te leggen. Naast buurtbewoners hebben ook veel kinderen van de naastgelegen
basisscholen meegeholpen. De basisstructuur van de tuin is aangelegd en er zijn
bloembollen, struiken en boompjes geplant.
Meer informatie is te vinden op de facebook-pagina van de tuin.

G IL L IS P A R A D IJS
De organisatie van de tuin is versterkt en er zijn een aantal leerzame en gezellige
tuinmiddagen georganiseerd samen met de deelnemers.
Op de tuinmiddag van zondag 30 juni 2013 waren er zo’n honderd bewoners in
Gillis Paradijs. De activiteiten waren het bouwen van een insectenhotel, het
aanleggen van een bloemenbed, een rondleiding met tuinierles over wat je kunt
doen tegen een slakkenplaag en er werden heerlijke soepen en salades
klaargemaakt en samen gegeten.
Op zondag 14 juli organiseerde Stichting Groenkracht een kruidenwandeling in de
Gillisbuurt. In en rond het Gillis Paradijs heeft Louise van Luijk van de Oersprong
de aanwezigen verteld over de toepassingen van verschillende wilde kruiden. Ook
hebben de deelnemers samen een heerlijke pesto gemaakt van de geplukte
kruiden. Er deden 5 bewoners van de Gillisbuurt mee, en daarnaast nog een
aantal andere deelnemers.
Tijdens de tuinmiddag van 20 oktober hebben we de indeling van de tuintjes voor
volgend jaar vastgelegd. Het is af en toe best onduidelijk wie waar tuiniert. Nu is
er bij elk tuintje een naambordje geplaatst, en de indeling is opgeschreven.
Verder is er een nieuwe tuincommissie opgericht. Dit zijn de contactpersonen van
de tuiniers.
Het verslag van de werkzaamheden in het Gillis Paradijs in 2013 staat op de
website.

STAND

VAN ZAKEN

W IP P O L D E R T U IN

De Wippoldertuin heeft in 2013 zelfstandig gedraaid.

P ROJECTEN
Naast de bestaande tuinen, hebben we in 2013 gewerkt aan voorbereidingen voor
andere tuinen. Daarnaast hebben we andere projecten uitgevoerd die bijdragen
aan de doelstelling.

V O O R B E R E ID IN G E N P A P A V E R T U IN
Er is een plan om bij het Natuur en Milieucentrum De Papaver in Delft een kleine
Permacultuurtuin (+/- 250m2) aan te leggen aan de voorkant van het gebouw.
Stichting Groenkracht heeft de Papaver hierbij ondersteund door het maken van
een eerste ontwerp van de tuin, en het werven van 7 vrijwilligers die de tuin gaan
beheren.

V O O R B E R E ID IN G E N D E L F T S E PROEF T U IN
Stichting Groenkracht wil in de Spoorzone van Delft een PROEFtuin ontwikkelen
bestaande uit een stadsakker (pluktuin), boom- en plantenkwekerij waar met
behulp van lokale menskracht biologisch voedsel, plantmateriaal en bomen wordt
geproduceerd volgens de principes van permacultuur. In 2013 zijn hiervoor de
volgende voorbereidingen genomen:
-

samenwerking met 7 andere initiatiefnemers uit het Gebruik de Lege
Ruimte netwerk
overleg met de gemeente Delft over ingebruikname van 0,5 hectare in de
Spoorzone
ontwikkelen van een businessplan van de Delftse PROEFtuin met
meerjarenbegroting
afstemming met potentiële financiers
bekendheid geven aan de plannen door het geven van presentaties,
interviews en persberichten.

B E G E L E ID IN G WAD
In het voorjaar heeft Stichting Groenkracht samen met vrijwilligers een nieuwe
Permacultuurtuin ontworpen in ingezaaid als onderdeel van de belevingstuin van
het centrum voor World Art in Delft.

S T E N IG E

T U IN E N

DELFGAUW

In Delfgauw was het voornemen om een Permablitz uit te voeren: in één dag een
aantal stenige voortuinen omvormen tot een groene eetbare oase, samen met de
eigenaren en anderen uit de buurt. Ondanks allerlei voorbereidingen en diverse
contacten en aanmeldingen was er toch geen belangstelling bij bewoners.

E DUCATIE
Educatie is een belangrijk onderdeel van de doelstellingen. Hier is in 2013 op de
volgenda manier invulling aan gegeven.

B A S IS C U R S U S
Aan de jaarlijkse basiscursus permacultuur hebben 9 personen deelgenomen.

ENTWORKSHOP
Stichting Groenkracht heeft op 16 maart voor het eerst een workshop fruitbomen
vermeerderen georganiseerd waar de deelnemers konden leren hoe ze dit “enten”
moeten doen. Ruim 20 deelnemers gingen, nadat ze de theorie behandeld
hadden, aan de slag om te leren een tak te snijden. Dit oefenen gebeurde onder
het toeziend oog van docent Linder van der Heerik. De mensen die de snede
onder knie hadden mochten een appel- of peer-onderstam pakken en enthout
uitzoeken. Stichting Groenkracht had gezorgd voor een groot assortiment aan
appel- en perenrassen. Iedereen mocht zelf kiezen welk ras ze wilden enten. Na
de workshop mochten de deelnemers hun ent mee naar huis nemen. Op 17 maart
konden de deelnemers extra ervaring op doen door te helpen bij het enten van de
fruitbomen voor het Sri Lankapad. Aan het einde van deze dag zijn 135
fruitboom-enten geplant in de boomgaard van de Pluktuin Sri Lankapad in Delft.

V O O R B E R E ID IN G E N

LESPAKKETTEN

Het doel is om lespakketten permacultuur te ontwikkelen die basisscholen,
kinderopvang kunnen toepassen in praktijktuinen en omgeving. De lespakketten
worden zoveel mogelijk geautomatiseerd aangeboden, in de vorm van digitale
applicaties voor tablets en smartphone. Hiermee vergroot je de beschikbaarheid
van de lespakketten en zijn leerkrachten niet teveel tijd kwijt zijn met de
voorbereidingen. Tegelijkertijd is het pakket flexibeler in de praktijk in te zetten,
en kan er eenvoudiger aangesloten worden met bestaande pakketten en digitale
netwerken. In 2013 is er een projectvoorstel gemaakt en financiering
aangetrokken voor het uitvoeren van een marktverkenning.

P RIJZEN EN NOMINATIES
We hebben deelgenomen aan een aantal Awards om onze werkzaamheden meer
bekendheid te geven. Bovendien was er kans op een geldbedrag. We hebben in
2013 geen geldbedragen gewonnen, maar wel erkenning gekregen door diverse
prijzen en nominaties.

DE DELFT JE

W O R D T S T E E D S L E U K E R P R IJS

Zaterdag 16 februari 2013 ontving Stichting Groenkracht de ‘Delft je wordt steeds
leuker!’ prijs uit handen van de fractie van GroenLinks Delft. GroenLinks kent deze
prijs ieder jaar toe aan een initiatief dat een positieve maatschappelijke
betrokkenheid bij Delft toont. Groenlinks laat hiermee haar waardering blijken
voor onze inzet om Delft duurzamer, groener en socialer te maken. Eerder werd
de prijs uitgereikt aan onder andere Hotel de Plataan, De Fietstaxi en de
Wereldzaak.

N O M IN A T IE R A B O S T A D S L A N D B O U W A W A R D
De Delftse PROEFtuin was 1 van de 3 genomineerden voor de Rabo
Stadslandbouw Award 2013. Deze is donderdag 25 april uitgereikt tijdens de Dag
van de Stadslandbouw.

S E L E C T IE B U U R T A L L IA N T IE
Met ons plan voor het opkweken van bomen zijn we geselecteerd voor
Buurtalliantie 2013.

D E E L N A M E LPB-A W A R D
We hebben de pluktuin Sri Lankapad aangemeld voor de LPB Award 2013. We
hebben 355 stemmen verzameld. Hiermee behoorden we tot de top 10.

