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JAARVERSLAG	  2015	  
Stichting	  Groenkracht	  verbindt	  mensen,	  organisaties	  en	  plaatsen	  in	  Delft	  en	  omgeving	  in	  
veerkrachtige	  en	  eetbare	  initiatieven,	  en	  is	  stevig	  verankerd	  in	  de	  sociale	  structuur.	  In	  dit	  
jaarverslag	  laten	  we	  zien	  hoe	  we	  hieraan	  hebben	  gewerkt	  in	  2015.	  

2015	   IN 	  GROTE 	  L I JNEN	  
2015	  was	  het	  jaar	  van	  de	  PROEFtuin.	  Begin	  2015	  is	  de	  Delftse	  PROEFtuin	  aangelegd	  en	  in	  
2015	  heeft	  ze	  zich	  met	  de	  inspanningen	  van	  veel	  vrijwilligers	  kunnen	  ontwikkelen	  tot	  een	  
waardevolle	  plek	  voor	  veel	  Delftenaren	  waar	  ze	  graag	  komen,	  om	  er	  te	  zijn,	  mensen	  te	  
ontmoeten,	  te	  leren	  om	  met	  gewassen	  om	  te	  gaan,	  en	  om	  nog	  veel	  meer	  redenen.	  Kennis	  
over	  hoe	  om	  te	  gaan	  met	  een	  dergelijk	  groot	  terrein	  met	  behoorlijk	  hoge	  ambities	  en	  met	  
voornamelijk	  vrijwilligers	  heeft	  zich	  stap	  voor	  stap	  kunnen	  ontwikkelen,	  en	  die	  ontwikkeling	  
gaat	  ook	  in	  2016	  verder.	  Dat	  ontwikkelproces	  is	  niet	  zonder	  vallen	  en	  opstaan	  verlopen.	  
Verderop	  in	  het	  jaarverslag	  komt	  dat	  uitgebreider	  aan	  de	  orde.	  	  
De	  PROEFtuin	  heeft	  Groenkracht	  als	  organisatie	  op	  de	  kaart	  gezet.	  	  
	  
Het	  beheer	  van	  de	  overige	  tuinen	  in	  en	  om	  Delft	  die	  onder	  Groenkracht	  vallen	  is	  in	  2015	  
gecontinueerd.	  De	  Wippoldertuin	  draait	  zelfstandig.	  Het	  beheer	  van	  het	  Gillis	  Paradijs	  was	  in	  
2015	  in	  handen	  van	  een	  zelfstandig	  opererende	  tuincommissie.	  In	  2015	  heeft	  Groenkracht	  
hulp	  geboden	  bij	  specifieke	  activiteiten	  zoals	  het	  maken	  van	  bordjes	  tegen	  hondenpoep.	  
Buurttuin	  Tanthof	  wordt	  ook	  zelfstandig	  beheerd	  en	  de	  inspanningen	  van	  Groenkracht	  hier	  
hebben	  zich	  beperkt	  tot	  adviseren	  over	  de	  nieuwe	  plaats	  van	  een	  kas.	  Deze	  buurttuin	  heeft	  
fruitbomen	  voor	  de	  PROEFtuin	  geleverd.	  Buurttuin	  Delfgauw	  is	  ook	  zelfstandig,	  en	  een	  van	  de	  
actieve	  vrijwilligers	  hier	  heeft	  een	  groene	  duim	  ontvangen	  voor	  de	  wijze	  waarop	  deze	  tuin	  
het	  beheer	  heeft	  opgepakt.	  Groenkracht	  heeft	  de	  deelnemers	  van	  de	  Bijentuin	  
(Schubertlaan)	  begeleid	  bij	  het	  financieren	  en	  plaatsen	  van	  een	  hekje	  om	  de	  tuin.	  Voor	  de	  
Papavertuin	  is	  de	  situatie	  in	  2015	  sterk	  gewijzigd.	  De	  Papaver	  is	  in	  2015	  overgegaan	  van	  de	  
gemeente	  naar	  een	  particuliere	  onderneming.	  Groenkracht	  treedt	  bij	  het	  vormgeven	  van	  een	  
invulling	  van	  de	  tuin	  op	  als	  adviseur.	  Tot	  slot	  is	  in	  Poptahof	  een	  voormalig	  schoolplein	  van	  
1200m²	  in	  ontwikkeling	  naar	  een	  schoolbuurttuin.	  Woonbron	  is	  hiervoor	  opdrachtgever.	  In	  
de	  aanloopperiode	  naar	  de	  aanleg	  heeft	  Groenkracht	  de	  betrokken	  groep	  (via	  school)	  
geadviseerd	  bij	  het	  ontwerp	  en	  er	  zijn	  workshops	  met	  betrokkenen	  georganiseerd.	  

DE	  ONTWIKKEL ING	  VAN	  DE 	  PROEFTUIN 	   	  
De	  aanleg	  van	  	  de	  PROEFtuin	  heeft	  plaatsgevonden	  in	  de	  periode	  februari	  –	  juli	  2015.	  De	  start	  
ervan	  lag	  3	  maanden	  later	  dan	  in	  het	  oorspronkelijke	  plan	  voorzien,	  en	  ook	  de	  aanlegduur	  
was	  langer	  dan	  voorzien.	  De	  vertraagde	  start	  werd	  vooral	  veroorzaakt	  door	  de	  forse	  
vertraging	  in	  de	  aanvoer	  van	  de	  grond,	  waarvoor	  Groenkracht	  afhankelijk	  was	  van	  OBS.	  De	  
aanleg	  zelf	  heeft	  ook	  enige	  vertraging	  opgelopen	  door	  kinderziektes	  in	  de	  organisatie	  van	  een	  
groot	  project	  met	  inzet	  van	  alleen	  vrijwilligers.	  Met	  de	  inzet	  van	  een	  professionele	  beheerder	  
is	  de	  aanleg	  van	  de	  PROEFtuin	  meer	  gecoördineerd	  en	  zelf	  veel	  werkzaamheden	  ter	  hand	  
genomen.	  In	  mei	  was	  de	  aanleg	  zover	  gevorderd	  dat	  op	  	  23	  mei	  2015	  de	  Proeftuin	  officieel	  
geopend	  kon	  worden.	  In	  de	  maanden	  daarna	  is	  de	  aanleg	  voltooid.	  	  

Het	  terrein	  van	  de	  PROEFtuin	  bestaat	  uit	  twee	  ongeveer	  even	  grote	  delen	  die	  gescheiden	  zijn	  
door	  een	  weg.	  Onderstaande	  tekening	  geeft	  een	  overzicht	  van	  hoe	  de	  PROEFtuin	  eruit	  zag,	  
een	  paar	  weken	  na	  de	  start	  van	  de	  inrichting.	  Het	  van	  oorsprong	  als	  bedrijventerrein	  
ingerichte	  gebied	  is	  op	  basis	  van	  het	  ontwerp	  uit	  2014	  getransformeerd	  in	  een	  stadstuin.	  
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Hiervoor	  is	  800m³	  grond	  van	  buiten	  op	  het	  terrein	  aangebracht.	  Er	  is	  40m³	  houtsnippers	  
uitgereden	  voor	  het	  maken	  van	  paden.	  Er	  zijn	  hekwerken	  gemaakt	  ter	  afscheiding	  van	  de	  
weg,	  en	  4	  poorten	  die	  de	  ingangen	  markeren	  en	  geflankeerd	  worden	  door	  vlechtwerken	  van	  
wilgentenen	  (‘poortwachters’).	  Daarnaast	  zijn	  honderden	  wilgentakken	  voor	  allerlei	  
toepassingen	  in	  de	  tuin	  klaargemaakt	  en	  verwerkt,	  als	  afscheiding	  van	  paden,	  voor	  
hekconstructies	  voor	  de	  afbakening	  van	  compostvakken	  en	  opbergvakken	  voor	  stenen	  en	  
ander	  overtollig	  materiaal.	  Ook	  zijn	  er	  trapjes	  gemaakt	  om	  water	  uit	  de	  sloot	  te	  kunnen	  halen	  
voor	  bewatering	  van	  de	  groentebedden	  tijdens	  de	  eerste	  maanden.	  	  
	  

	  
	  
Bij	  de	  aanleg	  is	  in	  de	  PROEFtuin	  een	  grote	  variëteit	  aan	  zones	  ontstaan,	  zowel	  door	  
hoogteverschillen	  als	  door	  verschillen	  in	  bestemmingen.	  Naast	  ca	  30	  groentebedden	  en	  7	  
‘VIP’-‐tuintjes	  voor	  crowdfunders,	  is	  een	  ontmoetingsplaats	  tot	  stand	  gekomen,	  is	  een	  
(tweedehands)	  kas	  geplaatst,	  een	  yogaveld	  ingericht	  en	  een	  terras	  aangelegd	  waarop	  later	  in	  
het	  jaar	  een	  bouwkeet	  is	  geplaatst.	  Enkele	  delen	  zijn	  ingericht	  als	  wilde	  zone,	  waar	  de	  natuur	  
volledig	  haar	  gang	  kan	  gaan.	  De	  PROEFtuin	  bevat	  ook	  diepere	  delen	  waarin	  in	  natte	  perioden	  
water	  kan	  blijven	  staan.	  De	  buitenranden	  van	  de	  PROEFtuin	  zijn	  voor	  een	  deel	  gemarkeerd	  
door	  verhoogde	  zones,	  die	  zijn	  ingeplant	  met	  struiken	  en	  fruitbomen	  die	  op	  eigen	  
(groei)kracht	  op	  termijn	  een	  volwassen	  afscherming	  	  moeten	  gaan	  vormen.	  Op	  andere	  
plaatsen	  wordt	  de	  PROEFtuin	  van	  de	  straat	  afgeschermd	  door	  rijen	  palen	  met	  draden	  
ertussen.	  De	  verschillende	  plekken	  in	  de	  Proeftuin	  zijn	  met	  elkaar	  verbonden	  met	  paden	  van	  
houtsnippers	  en	  de	  toegang	  tot	  de	  paden	  in	  de	  tuin	  vanaf	  de	  weg	  is	  gemarkeerd	  met	  
‘poorten’.	  
	  
De	  kwaliteit	  van	  de	  opgebrachte	  grond	  was	  beperkt,	  net	  als	  de	  oorspronkelijke	  bodem,	  en	  
bevatte	  vrijwel	  geen	  bodemleven.	  De	  aanleg	  is	  dan	  ook	  gepaard	  gegaan	  met	  het	  versterken	  
van	  de	  bodemkwaliteit	  door	  het	  opbrengen	  van	  vele	  m³	  compost	  met	  name	  op	  de	  
groentebedden	  en	  de	  VIP-‐tuintjes.	  Gelijk	  op	  met	  de	  werkzaamheden	  van	  de	  aanleg	  is	  met	  
inplanten	  en	  inzaaien	  gestart.	  De	  randen	  van	  de	  PROEFtuin	  zijn	  ingeplant	  met	  jonge	  struiken,	  
die	  vooral	  een	  afschermende	  functie	  hebben.	  Daarnaast	  zijn	  er	  vele	  jonge	  fruitboompjes	  
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(perzik,	  abrikoos,	  appel,	  peer)	  en	  fruitstruiken	  (frambozen,	  diverse	  soorten	  bessen,	  
aardbeien)	  op	  diverse	  locaties	  in	  de	  PROEFtuin	  uitgezet.	  Uit	  een	  boomgaard	  in	  Rotterdam	  zijn	  
8	  volwassen	  appelbomen	  overgeplant.	  	  Bloembedden,	  groentebedden	  en	  kas	  zijn	  ingezaaid,	  
en	  gedurende	  de	  eerste	  maanden	  zijn,	  om	  de	  oogst	  snel	  op	  gang	  te	  kunnen	  brengen,	  ook	  
groenteplanten	  in	  de	  bedden	  uitgezet.	  Zo	  kon	  op	  de	  openingsdag	  van	  23	  mei	  het	  eerste	  
gevulde	  groentepakket	  aan	  de	  plukabonnees	  meegegeven	  worden.	  
	  

De	  Delftse	  PROEFtuin	  is	  voor	  mij	  een	  inspirerende	  en	  leerzame	  plek.	  Ik	  vind	  het	  heel	  bijzonder	  dat	  je	  in	  een	  jaar	  tijd	  van	  zo'n	  
lelijke	  plek	  zoiets	  moois	  kunt	  maken	  en	  dat	  er	  zoveel	  geoogst	  kon	  worden	  door	  de	  abonnementhouders	  

	  
NA	  DE 	  AANLEG: 	  HET 	  BEHEER 	  EN 	  HET 	  RESULTAAT 	  ERVAN	  
Het	  beheer	  van	  de	  PROEFtuin	  in	  de	  periode	  na	  23	  mei	  is	  meer	  gestructureerd	  opgezet	  dan	  de	  
aanleg.	  Er	  was	  gedurende	  een	  aantal	  dagen	  per	  week	  een	  professionele	  beheerder	  aanwezig	  
die	  aanspreekbaar	  was	  voor	  vrijwilligers	  en	  plukabonnees.	  Als	  gevolg	  hiervan	  is	  er	  meer	  
structuur	  gekomen	  in	  de	  uitvoering	  van	  de	  werkzaamheden,	  zijn	  plukabonnees	  van	  een	  
continue	  stroom	  van	  producten	  voorzien,	  en	  is	  het	  vrijwilligersbestand	  gestabiliseerd.	  13	  
tevreden	  abonnees	  hebben	  wekelijks	  van	  de	  groenten	  van	  de	  PROEFtuin	  geprofiteerd	  en	  er	  
zijn	  20	  –	  30	  vrijwilligers	  die	  gemiddeld	  iedere	  week	  een	  dagdeel	  in	  de	  tuin	  werken.	  Veel	  van	  
deze	  vrijwilligers	  hebben	  ook	  zelf	  een	  stukje	  PROEFtuin	  in	  beheer,	  en	  op	  deze	  wijze	  is	  ook	  
een	  intensieve	  leerschool	  in	  de	  PROEFtuin	  ontstaan.	  	  
Daarnaast	  wordt	  de	  tuin	  sinds	  september	  gebruikt	  door	  kinderdagverblijf	  Ziezoo	  die	  iedere	  
week	  met	  een	  groepje	  kinderen	  in	  een	  aangewezen	  stuk	  PROEFtuin	  aan	  de	  slag	  gaat	  met	  
aarde	  en	  groen	  onder	  onze	  professionele	  leiding.	  Yogastudio	  Jnana	  maakt	  regelmatig	  gebruik	  
van	  het	  yogaveldje	  voor	  haar	  lessen,	  en	  een	  imker	  heeft	  een	  aantal	  bijenkasten	  op	  het	  
terrein	  geplaatst,	  en	  de	  eerste	  oogst	  honing	  verkocht.	  
	  
De	  inrichting	  van	  de	  PROEFtuin	  is	  op	  basis	  van	  ervaringen	  op	  onderdelen	  aangepast,	  en	  de	  
voorzieningen	  voor	  de	  PROEFtuin	  zelf	  en	  voor	  het	  verblijf	  in	  de	  tuin	  zijn	  verbeterd:	  er	  is	  een	  
bouwkeet	  met	  elektrische	  aansluiting,	  er	  is	  een	  buitenkraan	  en	  een	  huurtoilet.	  Verder	  is	  de	  
voorziening	  voor	  de	  bewatering	  van	  de	  planten	  sterk	  verbeterd	  door	  hemelwateropvang	  in	  
een	  watertank	  en	  watertonnen	  bij	  de	  sloot.	  

ORGANISATIE 	   	  
De	  totstandkoming	  van	  de	  PROEFtuin	  was	  ook	  qua	  organisatie	  een	  nog	  niet	  eerder	  verkend	  
terrein	  voor	  Groenkracht.	  Ook	  in	  de	  interne	  organisatie	  was	  2015	  een	  jaar	  met	  veel	  
veranderingen.	  Esmeralda	  van	  Tuinen	  was	  ook	  in	  2015	  als	  directeur	  de	  stabiele	  factor	  voor	  
de	  dagelijkse	  gang	  van	  zaken	  rond	  Groenkracht.	  Het	  voornemen	  om	  de	  organisatie	  van	  
Groenkracht	  te	  bouwen	  op	  werkgroepen	  van	  vrijwilligers	  bleek	  niet	  goed	  te	  werken.	  
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De	  PROEFtuin	  biedt	  veel	  verschillende	  mensen	  een	  fijne	  plek	  om	  te	  ontmoeten,	  te	  leren	  over	  de	  natuur	  en	  om	  

gezond	  eten	  met	  elkaar	  te	  delen	  

	  

Werkgroepen	  waren	  gepland	  voor	  (aanleg	  en)	  beheer,	  voor	  activiteiten	  en	  communicatie.	  In	  
2014	  en	  gedurende	  de	  eerste	  maanden	  van	  2015	  is	  gepoogd	  die	  structuur	  in	  te	  vullen	  met	  
vrijwilligers	  en	  daarmee	  het	  werk	  te	  organiseren,	  maar	  in	  de	  praktijk	  bleken	  de	  groepen	  
instabiel,	  en	  het	  kostte	  meer	  moeite	  om	  ze	  bemensd	  te	  krijgen,	  dan	  het	  opleverde.	  
Vrijwilligerswerk	  als	  in	  de	  PROEFtuin	  blijkt	  in	  de	  praktijk	  zo	  dynamisch	  dat	  een	  vaste	  structuur	  
met	  alleen	  vrijwilligers	  niet	  in	  stand	  kon	  worden	  gehouden.	  Voor	  het	  functioneren	  van	  de	  
PROEFtuin	  is	  een	  vorm	  van	  stabiele,	  centrale	  aansturing	  essentieel	  gebleken.	  In	  de	  periode	  
van	  voorbereiding	  van	  de	  aanleg	  en	  tijdens	  de	  aanleg	  en	  de	  geleidelijke	  overgang	  daarvan	  in	  
de	  beheerfase	  heeft	  het	  ontbroken	  aan	  deze	  aansturing	  en	  door	  onduidelijkheden	  over	  
verantwoordelijkheden	  en	  taken	  zijn	  in	  die	  periode	  veel	  vrijwilligers	  afgehaakt.	  	  
Vanaf	  mei	  2015	  met	  de	  komst	  van	  een	  vaste,	  betaalde	  beheerder	  is	  er	  rust	  gekomen	  in	  de	  
beheersituatie	  van	  de	  PROEFtuin.	  Door	  het	  professionele	  beheer	  van	  Marijtje	  Mulder	  kwam	  
er	  regelmaat	  in	  de	  bezetting	  van	  de	  PROEFtuin	  en	  werd	  het	  voor	  vrijwilligers	  ook	  duidelijk	  
wat	  zij	  wanneer	  effectief	  in	  de	  PROEFtuin	  konden	  doen.	  Er	  is	  een	  begin	  gemaakt	  met	  
planmatig	  werken,	  en	  er	  wordt	  gebouwd	  aan	  het	  versterken	  van	  de	  basis	  voor	  het	  
functioneren	  van	  de	  PROEFtuin	  in	  2016.	  Door	  de	  aanwezigheid	  op	  vaste	  tijden	  konden	  
plukabonnees,	  vrijwilligers	  en	  andere	  belangstellenden	  in	  de	  PROEFtuin	  altijd	  bij	  de	  
beheerder	  terecht.	  Aanspreekbaarheid	  voor	  de	  omgeving	  is	  van	  grote	  waarde	  voor	  het	  imago	  
van	  de	  PROEFtuin.	  	  	  

Activiteiten	  zijn	  in	  2015	  georganiseerd	  met	  gerichte	  inzet	  van	  al	  of	  niet	  betaalde	  
ondersteuning.	  Voor	  de	  opening	  van	  de	  PROEFtuin	  op	  23	  mei	  heeft	  Tamar	  Corte	  veel	  werk	  
verricht	  en	  voor	  het	  oogstfeest	  op	  26	  september	  geldt	  dit	  voor	  Suzanne	  le	  Comte.	  Daarnaast	  
heeft	  Joke	  Kouwenhoven	  in	  de	  loop	  van	  het	  jaar	  hierin	  veel	  inzet	  gepleegd.	  	  

In	  de	  centrale	  aansturing	  van	  het	  dagelijkse	  werk	  ten	  behoeve	  van	  de	  PROEFtuin	  speelde	  
Esmeralda	  van	  Tuinen	  als	  directeur	  van	  Groenkracht	  een	  essentiële	  rol.	  De	  meer	  strategische	  
vraagstukken	  worden	  besproken	  in	  het	  Kernteam.	  Esmeralda	  werd	  op	  verschillende	  
terreinen	  ondersteund:	  door	  Wouter	  van	  den	  Haak	  (coach),	  Svetlana	  Lykova	  (praktische	  
zaken),	  Remco	  Looman	  (systeembeheer),	  Marian	  van	  Leeuwen	  (boekhouding),	  en	  Geerten	  
Kalter	  (fotografie).	  

Het	  stichtingsbestuur	  bestond	  in	  2015	  uit:	  Ted	  van	  der	  Klaauw	  (voorzitter),	  Kees	  Louisse	  
(secretaris),	  Stijn	  van	  Liefland	  (penningmeester).	  
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Om	  de	  vrijwilligers	  te	  bedanken	  voor	  hun	  inzet	  in	  2014	  is	  op	  27	  januari	  2015	  een	  teamuitje	  
georganiseerd	  met	  een	  bezoek	  aan	  Rotterzwam,	  en	  een	  gezamenlijk	  etentje	  in	  een	  
vegetarisch	  restaurant	  in	  Rotterdam.	  
	  
Sinds	  de	  opening	  heeft	  de	  PROEFtuin	  ook	  een	  logo.	  Het	  is	  een	  ontwerp	  van	  Eva	  Bosch.	  

TERUGKIJKEN	  OP 	  EEN	   JAAR	  PROEFTUIN 	   	  
Groenkracht	  heeft	  de	  ervaringen	  met	  de	  PROEFtuin	  geëvalueerd.	  Het	  doel	  van	  de	  evaluatie	  
was	  om	  de	  ontwikkeling	  van	  de	  PROEFtuin	  in	  kaart	  te	  brengen	  en	  om	  de	  mate	  van	  
tevredenheid	  van	  haar	  gebruikers	  en	  medewerkers	  te	  meten.	  Op	  basis	  hiervan	  heeft	  
Stichting	  Groenkracht	  inzicht	  gekregen	  in	  welke	  dingen	  er	  goed	  zijn	  gegaan	  en	  waar	  
verbeterpunten	  liggen.	  Voor	  de	  evaluatie	  zijn	  drie	  invalshoeken	  verkend:	  	  evaluatie	  van	  de	  
zogenaamde	  prestatievelden	  met	  het	  Kernteam1,	  een	  tevredenheidsenquête	  onder	  de	  
vrijwilligers	  en	  plukabonnees,	  en	  interviews	  met	  nauw	  betrokkenen.	  
	  
Stichting	  Groenkracht	  beoogt	  met	  de	  PROEFtuin	  een	  drietal	  doelen	  te	  halen,	  namelijk	  het	  
vergroten	  van	  de	  bewustwording	  van	  het	  gebruik	  van	  duurzaam	  voedsel	  (doel	  1),	  het	  
stimuleren	  van	  sociale	  samenhang,	  waarbij	  personen	  (consumenten	  en	  producenten)	  en	  
plaatsen	  met	  elkaar	  worden	  verbonden	  en	  kennis	  wordt	  gedeeld	  (doel	  2),	  en	  gebruik	  maken	  
van	  onbenut	  potentieel	  (doel	  3).	  Dat	  laatste	  betekent	  zowel	  mensen	  met	  een	  afstand	  tot	  de	  
arbeidsmarkt	  een	  plaats	  geven	  als	  ongebruikte	  gebouwen	  en	  land	  in	  de	  stad	  nuttige	  
bestemmingen	  geven.	  	  
Uit	  de	  evaluatie	  blijkt	  dat	  Groenkracht	  met	  de	  PROEFtuin	  in	  haar	  eerste	  jaar	  goed	  op	  weg	  is	  
om	  deze	  doelen	  te	  halen.	  Doelen	  1	  en	  3	  worden	  ruim	  voldoende	  gewaardeerd,	  
respectievelijk	  met	  een	  7,7	  en	  een	  8,5.	  Het	  tweede	  doel	  scoort	  gemiddeld	  een	  6,7.	  	  	  	  
	  
De	  producten	  en	  resultaten	  die	  de	  PROEFtuin	  levert,	  zijn	  vertaald	  naar	  een	  vijftal	  
“prestatievelden”,	  namelijk	  stadsakker,	  kwekerij,	  leerwerkplekken,	  ruimte	  voor	  derden	  en	  
educatief	  kenniscentrum.	  Deze	  prestatievelden	  zijn	  met	  het	  Kernteam	  (zie	  voetnoot	  1)	  
geëvalueerd	  aan	  de	  hand	  van	  de	  resultaten	  die	  met	  de	  aanleg	  van	  de	  PROEFtuin	  zijn	  beoogd.	  
Stadsakker,	  ruimte	  voor	  derden	  en	  educatief	  kenniscentrum	  scoren	  allemaal	  ruim	  voldoende	  
met	  een	  cijfer	  tussen	  6,5	  en	  8.	  Het	  prestatieveld	  leerwerkplekken	  wordt	  gewaardeerd	  met	  
een	  9.	  Alleen	  kwekerij	  blijft	  achter.	  Deze	  scoort	  een	  4.	  
	  
De	  respondenten	  van	  de	  enquête	  	  zijn	  veelal	  positief	  over	  de	  PROEFtuin.	  Op	  alle	  aspecten	  
van	  tevredenheid	  die	  aan	  de	  ondervraagden	  zijn	  voorgelegd	  scoort	  men	  een	  7	  of	  hoger.	  De	  
respondenten	  geven	  aan	  zeer	  tevreden	  te	  zijn	  met	  de	  aanstelling	  van	  de	  beheerder	  en	  de	  
beschikbare	  werk/plukdagen	  en	  -‐tijden.	  Alle	  respondenten	  geven	  aan	  vrijwilligerswerk	  bij	  de	  
PROEFtuin	  of	  een	  plukabonnement	  aan	  te	  raden	  bij	  familie,	  vrienden	  of	  kennissen.	  Als	  
verbeterpunt	  komt	  naar	  voren	  dat	  de	  vrijwilligers	  behoefte	  hebben	  aan	  een	  duidelijke	  
(werk)planning	  en	  structuur.	  De	  plukabonnees	  geven	  aan	  dat	  de	  variatie	  van	  de	  oogst	  beter	  
kan.	  	  
	  	  
Tijdens	  het	  interviewen	  wordt	  “de	  PROEFtuin	  ligt	  er!”	  meerdere	  malen	  door	  de	  mensen	  van	  
Stichting	  Groenkracht	  genoemd	  als	  antwoord	  op	  de	  vraag	  “wat	  gaat	  er	  goed?”.	  De	  aanleg	  is	  
gelukt	  binnen	  de	  financiële	  grenzen	  en	  er	  zijn	  veel	  kosten	  bespaard	  door	  goede	  

                                            
1 Het	  Kernteam	  is	  een	  vrij	  vaste	  groep	  van	  actieve	  vrijwilligers,	  beheerder	  en	  bestuur,	  die	  ervaringen	  
en	  denkbeelden	  en	  wensen	  t.a.v.	  toekomstige	  ontwikkelingen	  in	  de	  PROEFtuin	  en	  keuzes	  daarin	  
bespreken,	  en	  er	  beslissingen	  over	  nemen	  (mits	  de	  financiële	  consequenties	  beperkt	  zijn;	  zo	  niet	  dan	  
worden	  ze	  voorgelegd	  aan	  het	  bestuur). 
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samenwerking	  met	  onder	  andere	  Yoga	  Studio	  Jnana	  en	  kindercentrum	  ZieZoo.	  Daarnaast	  
heeft	  voldoende	  publiciteit	  voor	  veel	  enthousiaste	  vrijwilligers	  gezorgd.	  De	  belangrijkste	  
verbeterpunten	  zijn	  het	  verwaterde	  contact	  met	  Yoga	  Studio	  Jnana	  en	  het	  werken	  aan	  het	  
wegnemen	  van	  de	  indruk	  van	  ‘de	  PROEFtuin-‐gemeenschap	  als	  een	  wat	  gesloten	  groep’.	  Als	  
belangrijkste	  kansen	  worden	  gezien	  het	  creëren	  van	  een	  direct	  communicatiekanaal	  tussen	  
de	  beheerder	  en	  de	  vrijwilligers	  en	  plukabonnees	  en	  het	  verkennen	  van	  de	  mogelijkheden	  
om	  meer	  met	  de	  gemeente	  Delft	  samen	  te	  werken.	  
	  

NETWERK	  
Er	  zijn	  in	  2015	  twaalf	  Nieuwsbrieven	  verstuurd	  naar	  ons	  netwerk	  bestaande	  uit	  950	  
contacten.	  Daarnaast	  nog	  diverse	  nieuwsbrieven	  voor	  vrijwilligers	  en	  de	  plukabonnees.	  In	  de	  
loop	  van	  het	  jaar	  heeft	  de	  Delftse	  PROEFtuin	  in	  de	  Delftse	  media	  in	  de	  aandacht	  gestaan,	  
onder	  andere	  bij	  de	  werkdag	  van	  NL	  Doet	  in	  maart,	  rond	  de	  opening	  van	  de	  PROEFtuin	  in	  
mei,	  en	  rond	  het	  oogstfeest	  in	  september.	  Ook	  zijn	  er	  artikelen	  verschenen	  in	  Blauww	  en	  op	  
de	  website	  van	  Steden	  in	  Transitie.	  De	  Stichting	  heeft	  zich	  bij	  verschillende	  gelegenheden	  
gepresenteerd	  met	  een	  stand:	  het	  Foodfestival,	  Bieslanddagen,	  tijdens	  diverse	  geld-‐
inzamelacties,	  onder	  andere	  tijdens	  Lichtjesavond	  georganiseerd	  door	  de	  Lions	  Club	  Delft.	  	  

Verder	  verschenen	  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	  actief.	  	  

In	  de	  PROEFtuin	  zelf	  is	  in	  2015	  intensief	  samengewerkt	  met	  de	  volgende	  partijen:	  
• Yogastudie	  Jnana;	  tijdens	  de	  eerste	  maanden	  van	  de	  aanleg	  heeft	  Jnana	  de	  vrijwilligers	  

voorzien	  van	  vegetarische	  lunches	  en	  ook	  voor	  de	  persoonlijke	  verzorging	  en	  heet	  water	  
konden	  de	  vrijwilligers	  bij	  Jnana	  terecht	  

• Groepjes	  kinderen	  van	  kinderopvang	  Ziezoo	  konden	  vanaf	  september	  iedere	  
donderdagmiddag	  onder	  begeleiding	  vanuit	  Ziezoo	  zelf	  en	  vanuit	  Groenkracht	  (Menno	  
Swaak)	  terecht	  in	  het	  deel	  van	  de	  Proeftuin	  dat	  aan	  Ziezoo	  is	  toegewezen	  	  

• Han	  van	  den	  Boogaard	  die	  in	  de	  aanlegfase	  samen	  met	  andere	  vrijwilligers	  diverse	  
constructies	  van	  wilgentenen	  in	  de	  tuin	  heeft	  gebouwd	  

• Imker	  Gonne	  Golliard	  van	  Beeware	  die	  met	  twee	  bijenkasten	  in	  de	  PROEFtuin	  
PROEFtuinhoning	  heeft	  geproduceerd	  en	  de	  eerste	  honing	  daarvan	  tijdens	  het	  oogstfeest	  
te	  koop	  aangeboden	  en	  verkocht.	  
	  

Groenkracht	  heeft	  in	  2015	  op	  de	  volgende	  wijze	  deelgenomen	  aan	  een	  groot	  aantal	  door	  
anderen	  georganiseerde	  evenementen:	  
• Deelgenomen	  aan	  Symposium	  De	  kracht	  van	  GroenDichterbij	  op	  dinsdag	  13	  januari	  	  
• Stadexpeditie	  Groen	  georganiseerd	  op	  19	  maart	  tijdens	  Stadmakersbijeenkomst	  in	  

samenwerking	  met	  Prinsenkwartier	  en	  Pakhuis	  de	  Zwijger	  
• Toelichting	  gegeven	  op	  de	  Delftse	  PROEFtuin	  op	  dinsdag	  10	  maart	  tijdens	  een	  

bijeenkomst	  over	  de	  lancering	  van	  de	  uitgave	  Gebruik	  de	  Lege	  Ruimte.	  
• Rondleidingen	  in	  de	  PROEFtuin	  gegeven	  tijdens	  de	  Dag	  van	  de	  Stadslandbouw	  op	  6	  juni	  
• Deelgenomen	  aan	  de	  Stadsboerenconferentie	  op	  12	  juni	  in	  Rotterdam	  
• Lezingen	  gegeven	  op	  het	  Permacultuur	  Festijn	  Den	  Haag	  op	  14	  en	  21	  juni	  
• Rondleidingen	  gegeven	  in	  de	  PROEFtuin	  tijdens	  Dag	  van	  de	  Architectuur	  20	  juni	  
• Deelgenomen	  aan	  workshops	  tijdens	  de	  week	  van	  Delft	  voor	  Elkaar	  i.s.m.	  Fonds1818	  van	  

21	  t/m	  25	  september	  
• Een	  lezing	  gegeven	  tijdens	  de	  bijeenkomst	  van	  de	  Rotary	  Delft	  Koningsveld	  op	  12	  oktober	  
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• Een workshop gegeven over duurzame voedselproductie in de stad, als vorm 
van stadsnatuur op het Seminar Veerkrachtige Voedsellandschappen op 25 
november bij Van Hall Larenstein 	  

• Op	  8	  december	  op	  Lichtjesavond	  heeft	  de	  Delftse	  Lionsclub	  8	  december	  producten	  van	  
eigen	  makelij	  verkocht	  en	  de	  opbrengst	  beschikbaar	  gesteld	  aan	  Groenkracht	  

	  

Verder	  heeft	  Groenkracht	  de	  al	  eerder	  opgebouwde	  relaties	  met	  organisaties	  in	  Delft	  
onderhouden	  en	  waar	  mogelijk	  versterkt,	  zoals	  met	  IVN,	  KNNV,	  Milieudefensie	  Delft,	  Kistje	  
vol	  smaak,	  Delftse	  Uitdaging,	  e.d.	  	  

EDUCATIE 	  
De	  vrijwilligers	  in	  de	  PROEFtuin	  en	  met	  name	  vrijwilligers	  met	  een	  stukje	  PROEFtuin	  in	  eigen	  
beheer	  ontwikkelen	  hun	  kennis	  over	  natuurlijk	  tuinieren	  al	  doende	  en	  kunnen	  voor	  vragen	  
terecht	  bij	  de	  beheerder	  en	  meer	  en	  meer	  ook	  bij	  elkaar.	  

	  

Een	  plek	  waar	  ik	  kan	  ontspannen,	  lekker	  in	  de	  aarde	  kan	  wroeten,	  buiten,	  en	  actief	  bezig	  ben,	  mijn	  hoofd	  kan	  
leeghalen	  van	  de	  dagelijkse	  beslommeringen	  en...	  een	  plek	  waar	  ik	  nog	  wat	  leer	  
	  

Op	  25	  oktober	  organiseerde	  Groenkracht	  in	  samenwerking	  met	  IVN	  twee	  gratis	  workshops	  
‘snoeien	  en	  stekken’.	  De	  17	  deelnemers	  leerden	  kleinfruit	  zoals	  aalbessen,	  bramen	  en	  
frambozen	  te	  snoeien	  en	  stekken.	  De	  workshops	  zijn	  verzorgd	  door	  permacultuurhovenier	  
Suzanne	  Luppens.	  	  	  	  

In	  april	  2015	  is	  de	  cursus	  Natuurlijk	  Moestuinieren	  van	  start	  gegaan	  onder	  leiding	  van	  Rutger	  
Spoelstra.	  De	  cursus	  had	  8	  bijeenkomsten	  duurde	  tot	  en	  met	  november	  en	  telde	  negen	  
deelnemers.	  De	  cursus	  was	  gericht	  op	  eetbaar	  groen	  in	  eigen	  huis	  en	  tuin,	  met	  vooral	  
aandacht	  voor	  hoe	  je	  verschillende	  soorten	  planten	  kunt	  gebruiken	  om	  een	  
permacultuursysteem	  op	  te	  bouwen	  en	  te	  versterken.	  

In	  het	  jaar	  van	  de	  bodem	  2015	  heeft	  Stichting	  Groenkracht,	  samen	  met	  Milieudefensie	  Delft,	  	  
een	  tweedaagse	  bodemcursus	  Gevoel	  voor	  Humus	  georganiseerd,	  op	  14	  en	  15	  november	  
2015.	  De	  cursus	  werd	  gratis	  gegeven	  door	  Marc	  Siepman	  en	  was	  gericht	  op	  het	  bijbrengen	  
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van	  kennis	  over	  de	  structuur	  en	  textuur	  van	  de	  bodem,	  het	  bodemleven,	  en	  voedingsstoffen,	  
schimmels	  en	  bacteriën.	  Ruim	  30	  personen	  hebben	  aan	  de	  cursus	  deelgenomen.	  

Aan	  de	  TU	  Culture	  is	  twee	  maal	  de	  cursus	  Gardening	  gegeven	  (door	  Rutger	  Spoelstra	  en	  
Malik	  Tas)	  voor	  studenten	  en	  niet-‐studenten.	  De	  cursus	  heeft	  de	  deelnemers	  kennis	  
bijgebracht	  over	  permacultuur,	  moestuinbakken,	  bottle	  gardens	  en	  andere	  creatieve	  
manieren	  van	  tuinieren.	  

Tijdens	  de	  aanleg	  en	  op	  de	  natuurwerkdag	  (november)	  hebben	  maatschappelijke	  stagiaires	  
van	  Stanislascollege,	  Grotiuscollege	  en	  CLD	  in	  de	  PROEFtuin	  de	  handen	  uit	  de	  mouwen	  
gestoken.	  

ACTIV ITE ITEN	  

Op	  20	  en	  21	  maart	  deed	  Groenkracht	  mee	  aan	  NLDoet.	  Op	  die	  dagen	  zijn	  onder	  meer	  bij	  de	  
vier	  poorten	  van	  de	  PROEFtuin	  poortwachters	  van	  wilgentakken	  gemaakt,	  en	  is	  een	  slang	  van	  
wilgentakken	  van	  30	  meter	  lang	  en	  drie	  meter	  hoog,	  die	  onder-‐	  en	  bovengronds	  door	  de	  
PROEFtuin	  kruipt	  in	  het	  leven	  geroepen.	  Verder	  is	  er	  door	  een	  grote	  groep	  vrijwilligers	  verder	  
gewerkt	  aan	  de	  aanleg	  van	  de	  PROEFtuin.	  

Op	  11	  april	  organiseerden	  Groenkracht,	  OBS	  en	  Ron	  Blom	  (Tingelen)	  een	  rondleiding	  in	  de	  
Delftse	  PROEFtuin	  voor	  direct	  omwonenden.	  

Zaterdag	  23	  mei	  is	  de	  PROEFtuin	  feestelijk	  geopend.	  De	  openingshandeling	  werd	  verricht	  
door	  de	  wethouders	  De	  Prez	  en	  Brandligt	  met	  het	  doorzagen	  van	  het	  stammetje	  dat	  de	  
toegang	  tot	  de	  tuin	  symbolisch	  afsloot.	  Dit	  werd	  gevolgd	  door	  een	  feestelijke	  middag	  met	  
allerlei	  activiteiten	  voor	  kinderen	  zoals	  het	  maken	  van	  een	  insectenhotel.	  Er	  werden	  
rondleidingen	  gegeven	  en	  er	  waren	  hapjes	  en	  drankjes.	  Op	  deze	  middag	  konden	  de	  mensen	  
met	  een	  plukabonnement	  voor	  het	  eerst	  oogsten.	  	  

Op	  30	  mei	  is	  een	  bedrijfsuitje	  voor	  Intecsea	  in	  de	  PROEFtuin	  georganiseerd,	  en	  op	  19	  juni	  zijn	  
de	  gemeenteraadsleden	  Hendrik-‐Ido	  Ambacht	  in	  de	  PROEFtuin	  rondgeleid.	  

Op	  26	  september	  organiseerden	  Stichting	  Groenkracht,	  Groen	  Dichterbij	  en	  de	  Groene	  
Motor	  in	  het	  kader	  van	  de	  nationale	  Burendag	  een	  oogstfeest	  in	  de	  PROEFtuin.	  De	  dag	  
ervóór	  was	  de	  ‘netwerkborrel’,	  een	  bijeenkomst	  voor	  samenwerkingspartners	  en	  bedrijven.	  
De	  catering	  werd	  verzorgd	  door	  chefkok	  Yuri	  Verbeek	  die	  bijzondere	  hapjes	  maakte	  met	  
ingrediënten	  van	  de	  PROEFtuin.	  Op	  het	  oogstfeest	  waren	  ongeveer	  100	  bezoekers.	  De	  
aanwezigen	  kregen	  verhalen	  te	  horen	  van	  vrijwilligers	  en	  plukabonnees	  over	  het	  werken	  en	  
oogsten	  in	  de	  tuin.	  Er	  waren	  diverse	  workshops	  en	  er	  waren	  rondleidingen	  door	  de	  
PROEFtuin.	  
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In	  de	  PROEFtuin	  ontmoet	  je	  nieuwe	  mensen,	  deel	  je	  ervaringen	  en	  leer	  je	  van	  anderen.	  En	  je	  ziet	  de	  hele	  

keten	  van	  zaaien	  tot	  opeten	  

	  
Veel	  vrijwilligers	  hadden	  hapjes	  gemaakt	  van	  de	  producten	  die	  ze	  hadden	  geoogst	  uit	  de	  
PROEFtuin.	  Tijdens	  het	  Oogstfeest	  reikte	  wethouder	  Brandligt	  de	  Groene	  Duimen2	  uit.	  
Stichting	  Groenkracht	  was	  een	  van	  de	  gelukkigen.	  

Op	  zaterdag	  7	  november	  op	  de	  landelijke	  Natuurwerkdag	  heeft	  een	  grote	  groep	  (ca	  30	  
mensen)	  van	  vrijwilligers	  zich	  ingezet	  voor	  de	  PROEFtuin.	  Er	  zijn	  eendentrappetjes	  gemaakt,	  
een	  kruidenspiraal	  en	  een	  aardbeientoren.	  Er	  ook	  tientallen	  kruiwagens	  compost	  uitgereden	  
gereden,	  het	  PROEFtuingedeelte	  waar	  Ziezoo	  gebruik	  van	  maakt	  is	  opgeschoond,	  en	  er	  zijn	  
vele	  tientallen	  vierkante	  meters	  bedden	  schoongemaakt	  en	  gemulcht.	  	  

	  

	  

                                            
2 De	  Groene	  Duim	  van	  IVN	  is	  een	  extra	  aanmoediging	  voor	  mensen	  die	  zich	  verdienstelijk	  hebben	  gemaakt	  voor	  
groenprojecten	  in	  de	  wijk. 


