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Samenvatting 
 

 

Voor u ligt de evaluatie van het eerste jaar van de PROEFtuin in Delft. Deze evaluatie is uitgevoerd in 

opdracht van Stichting Groenkracht en samengesteld door Suzanne le Comte, vrijwilliger 

“ondersteuning & advies” bij Stichting Groenkracht.  

 

Het doel van de evaluatie is 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 krijgt Stichting 

Groenkracht inzicht in welke dingen er goed gaan en waar er verbeterpunten liggen. Om dit op een 

gestructureerde manier te onderzoeken is er voor gekozen om een drietal invalshoeken te 

verkennen, namelijk: 

 Evaluatie van de prestatievelden met het kernteam. 

 Tevredenheidsenquête onder de vrijwilligers en plukabonnees. 

 Interviews met nauw betrokkenen. 

Per invalshoek zijn de kernpunten beschreven en aan de hand daarvan zijn enkele aanbevelingen 

gedaan voor aankomend seizoen. 

 

Stichting Groenkracht beoogd met de PROEFtuin een drietal doelen te halen, namelijk: 

1. Het vergroten van de bewustwording van het gebruik van duurzaam voedsel. 

2. Het stimuleren van sociale samenhang, waarbij personen (consumenten en producenten) en 

plaatsen met elkaar worden verbonden en kennis wordt gedeeld. 

3. Gebruik maken van onbenut potentieel: Zowel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

een plaats geven als ongebruikte gebouwen en land in de stad nuttige bestemmingen geven.  

De PROEFtuin is in haar eerste jaar goed op weg om haar doelen te halen. Doel 1 en doel 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 geëvalueerd aan de hand van beoogde resultaten die 

voor de aanleg van de PROEFtuin zijn opgesteld. 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 enquêteresultaten zijn veelal positief. Op alle aspecten van tevredenheid die aan de 

ondervraagden zijn voorgelegd scoort de PROEFtuin 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 

aan 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.  
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Tijdens het interviewen wordt “de PROEFtuin ligt er!” meerdere malen door de mensen van Stichting 

Groenkracht met enthousiasme 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 samenwerking met 

onder andere Yoga Studio Jnana en kindercentrum ZieZoo. Daarnaast heeft voldoende publiciteit 

voor veel enthousiaste vrijwilligers gezorgd. Er zijn ook een aantal verbeterpunten naar voren 

gekomen. De belangrijkste zijn het verwaterde contact met Yoga Studio Jnana en dat de PROEFtuin-

gemeenschap als een wat gesloten groep wordt ervaren. Tot slot komen er nog een tweetal kansen 

naar voren. Er behoefte aan een direct communicatiekanaal tussen de beheerder en de vrijwilligers 

en plukabonnees en meer samenwerken met de gemeente Delft is een kans die nog onderzocht zou 

kunnen worden. 
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1. Inleiding 
 

 

De PROEFtuin is een initiatief van Stichting Groenkracht. Het project is mede mogelijk gemaakt door 

een succesvolle crowdfundactie en subsidies van Fonds 1818 en Stadsgewest Haaglanden. 

Projectbureau OBS Delft heeft de grond tijdelijk kosteloos beschikbaar gesteld. De aanleg en het 

beheer zijn en worden gedragen door een groep enthousiaste vrijwilligers, aangestuurd door een 

kern van medewerkers.  Dit rapport bevat de evaluatie van het eerste jaar van de PROEFtuin. Het is 

samengesteld door Suzanne le Comte, vrijwilliger “ondersteuning & advies” bij Stichting 

Groenkracht, in opdracht van Stichting Groenkracht.  

 

Het succes van de PROEFtuin wordt gedragen door de tevredenheid van haar medewerkers, directe 

gebruikers en samenwerkingspartners. Uiteraard is er veel contact met hen, maar middels deze 

evaluatie is systematisch geïnventariseerd wat er nu goed gaat en wat er beter zou kunnen.  

 

Het doel van de evaluatie is om de ontwikkeling van de PROEFtuin in kaart te brengen en om de mate 

van tevredenheid van haar gebruikers en medewerkers te meten. Om dit op een gestructureerde 

manier te onderzoeken is er voor gekozen om de evaluatie in drie onderdelen op te splitsen, 

namelijk: 

1. Evaluatie van de prestatievelden van de PROEFtuin met het kernteam1. 

2. Tevredenheidsonderzoek onder de vrijwilligers en plukabonnees door middel van een 

enquête. 

3. Interviewen van een aantal (nauw) betrokkenen om de zienswijze op het verloop van de 

ontwikkeling van de Proeftuin in kaart brengen. 

 

Onderdeel 1, evaluatie van de prestatievelden met het kernteam brengt de ontwikkeling van de 

hoofddoelen van PROEFtuin in kaart. De prestatievelden zijn een uitdrukking van de hoofddoelen van 

de PROEFtuin en vertegenwoordigen de vijf resultaten die de PROEFtuin levert. Door deze 

prestatievelden periodiek te evalueren met een cijfer kan de voortgang worden gemeten. 

 

Onderdeel 2, enquête onder de vrijwilligers en de plukabonnees meet hun mate van tevredenheid, 

maar levert ook waardevolle informatie op over een aantal praktische zaken. Deze twee groepen zijn 

geënquêteerd, omdat ze beiden relatief groot zijn en iedereen binnen de groep dezelfde rol heeft 

binnen de PROEFtuin. 

 

Onderdeel 3, nauw betrokkenen interviewen geeft inzicht in hoe de medewerkers en 

samenwerkingspartners het project tot nu toe hebben beleefd en hoe zij de gang van zaken ervaren. 

Binnen deze groep heeft iedereen een andere rol, dus een algemene enquête zou te beperkt zijn.  

 

Dit evaluatierapport beschrijft per onderdeel de kernpunten en aan de hand daarvan worden enkele 

aanbevelingen gedaan.  

                                                           
1
 Het kernteam bestaat uit afvaardigingen van alle werkgroepen van de PROEFtuin, zoals de beheerwerkgroep, de 

educatiewerkgroep, de activiteitenwerkgroep, de vrijwilligerscoördinator, de communicatiewerkgroep en het bestuur. In 

het kernteam worden alle zaken rondom de PROEFtuin gecoördineerd onder leiding van de directeur. 
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2. Evaluatie van de prestatievelden 
 

 

2.1 Inleiding 

 

In het projectplan voor de PROEFtuin worden vijf prestatievelden genoemd. Dit zijn feitelijk de 

resultaten, zowel materieel als immaterieel, die de PROEFtuin levert. De prestatievelden zijn een 

concrete uitdrukking van de hoofddoelen en zijn als volgt gedefinieerd: 

 

Stadsakker: Pluktuin van groenten, fruit, kruiden en bloemen. Via gemeenschapsondersteunde 

landbouw (CSA) worden er plukabonnementen of tegoedbonnen samengesteld en verkocht aan 

particulieren en bedrijven. 

 

Boom- en plantenkwekerij: Kwekerij waarbij bomen, kleinfruit en ander plantmateriaal worden 

opgekweekt, bestemd voor de private en publieke ruimte in Delft.  

 

Leerwerkplekken: Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en dagbesteding aan mensen 

met een zorg- en of hulpvraag.  

 

Ruimte voor derden: De tuin zal beschikbaar worden gesteld aan derden voor het organiseren van 

culturele, recreatieve en educatieve activiteiten waarbij inwoners van Delft elkaar kunnen 

ontmoeten. Bijvoorbeeld mobiele horeca, streekmarkten, tuinconcerten, kookworkshops etc. 

 

Educatief kennis- en ontmoetingscentrum: De PROEFtuin zal een belangrijke ontmoetingsplek 

worden voor een groeiend netwerk van personen en bedrijven in Delft om kennis, ervaring en zaad- 

en plantmateriaal met elkaar te delen. Er zullen ook cursussen worden aangeboden.  

 

 

2.2 Methode 

 

Om te meten hoe succesvol de PROEFtuin in het eerste jaar deze producten heeft kunnen leveren, is 

dit op twee momenten in 2015 geëvalueerd met het kernteam: In juni, vlak na de opening van de 

tuin en in december, een half jaar later. Tijdens de evaluatie in juni is per prestatieveld ook een 

voorspelling gedaan van de situatie eind 2015. 

 

Vóór de aanleg van de PROEFtuin is per prestatieveld een aantal resultaten opgesteld die Stichting 

Groenkracht binnen het eerste jaar beoogd te bereiken (zie figuur 2.1). Deze beoogde resultaten zijn 

het uitgangspunt van de evaluatiesessies. Een prestatieveld scoort een 10 als elk van deze resultaten 

behaald zijn. De evaluaties zijn beide keren op dezelfde manier uitgevoerd door per persoon per 

prestatieveld een cijfer te geven. Al deze cijfers zijn gemiddeld en in een spindiagram gezet. De 

resultaten van beide evaluaties en de voorspelling staan in figuur 2.2.  

  



Pagina | 7  
 

Stadsakker 

 0,25 hectare groenten/fruit/kruiden/bloemen voor 30 plukabonnees. 

 CSA gedachte: 
o Besluitvorming gezamenlijk 
o Transparantie 

 Andere afnemers, zoals restaurants/cateraars, kindercentra, bedrijven. 

Boom- en plantenkwekerij 

 100 fruitbomen en 100 planten/struiken opkweken voor particulieren. 

Leerwerkplekken 

 Samenwerking met partners, zoals Ipse de Brugge, Stichting Doel, Stichting Stunt, Firma van 
Buiten, gemeente voor beheer. 

Ruimte voor derden 

 Particulieren: Feestjes, ruilbeurzen 

 Bedrijven: Bedrijfsuitjes, yoga, workshops, streekmarkt 

 Mobiele horeca 

 Tuintherapie/leefstijlcoaching 

 Scholen MAS 

 Imker 

Educatief kenniscentrum 

 Netwerkbijeenkomsten 

 Educatieve activiteiten 

 Educatietool NME 

 Basisscholen 

 Kinderopvang 

 TU/Hogescholen 

 Permacultuur Nederland 

Figuur 2.1 Beoogde resultaten voor het eerste jaar, per prestatieveld.  

 

 

2.3 Resultatenanalyse 

 

 
Figuur 2.2 Spindiagram met resultaten van de evaluaties van de prestatievelden. 
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In vergelijking met de scores in juni 2015 is op de meeste prestatievelden in december een stap 

voorwaarts gezet. Bijna allemaal met 2,5 punten of meer. Alleen de kwekerij scoort minder dan in 

juni was verwacht. De leerwerkplekken laat de grootste stap voorwaarts zien, van een 2 in juni, naar 

een 9 in december. Een toelichting per prestatieveld volgt hieronder. 

 

Het prestatieveld stadsakker moet anders gedefinieerd worden dan in het projectplan staat. Een 

groei naar 2 hectare is bijvoorbeeld niet meer het doel. Ook zijn aan de stadsakker andere functies 

toegevoegd zoals de vrijwilligerstuintjes. De score van 6,5 is vooral gericht op kwalitatieve doelen, 

zoals een gevarieerde oogst en tevreden plukabonnees, en minder op de kwantitatieve doelen, zoals 

aantal abonnees en oppervlakte van de PROEFtuin. 

 

Het prestatieveld boom- en plantkwekerij moet eveneens opnieuw gedefinieerd worden. De 

kwekerijfunctie komt niet van de grond en heeft momenteel geen prioriteit. Daarom een score van 4. 

Wat dit betekent voor het beheer van de fruitbomen en -struiken die in de PROEFtuin staan moet 

opnieuw bekeken worden.  

 

Het prestatieveld leerwerkplekken wordt vooral gezien als de informele mogelijkheid voor 

vrijwilligers om werkervaring op te doen, te werken aan zelfontplooiing en zinvol bezig te zijn. Er 

wordt dus niet gemikt op formele re-integratietrajecten, maar als er zich kansen in de PROEFtuin 

voordoen voor het aanbieden van diensten in formele trajecten, dan is dat uiteraard wel mogelijk. 

Relatief veel vrijwilligers hebben de PROEFtuin gevonden als plek voor herbezinning, herstel of één of 

andere vorm van informele re-integratie. Daarnaast hebben verschillende scholieren hun 

maatschappelijke stage bij de PROEFtuin gedaan. Dit prestatieveld wordt gewaardeerd met een 9. 

 

Het prestatieveld ruimte voor derden is redelijk ingevuld. 

Er wordt samengewerkt met onder andere Yoga Studio 

Jnana, kindercentrum Ziezoo, een imker en de Kunstkeet. 

Daarnaast zijn er gesprekken gaande. Het gaat de goede 

kant op, maar er is nog meer uit te halen. Een 7,5. 

 

Het prestatieveld educatief kenniscentrum wordt ook 

voornamelijk ingevuld op een informele wijze. Het woord “centrum” zorgt voor verwarring, want een 

fysiek kenniscentrum is niet de bedoeling. Toch is er veel kennisoverdracht. De vrijwilligers leren veel 

over tuinieren en van permacultuur, zowel van Marijtje de beheerder, als van elkaar. Daarnaast doet 

Menno Swaak veel aan kennisoverdracht met de kinderen van Ziezoo. Er liggen nog volop kansen om 

dit verder uit te breiden. Cijfer 7.  

 

 

2.4 Conclusie 

 

 Op de kwekerij na laten alle prestatievelden een positieve ontwikkeling zien. Er is nog ruimte 

voor verbetering en daar wordt ook aan gewerkt.  

“De betrokken kinderen zijn 

superenthousiast. Ik ga iedere 

week met veel plezier met de 

kinderen naar de PROEFtuin en zie 

vooral blije gezichten.” 
– Esther Ellerbroek, kindercentrum ZieZoo 
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3. Hoofddoelen van de PROEFtuin 
 

 

3.1 Inleiding 

 

De interviews en de enquêtes openen met de vraag of de respondenten de hoofddoelen van de 

PROEFtuin zouden willen waarderen met een cijfer van 1 tot 10. De hoofddoelen geven de PROEFtuin 

richting; iets om naar toe te werken. De waardering voor deze doelen van onze gebruikers 

weerspiegelt in grote lijnen de waardering voor de PROEFtuin. Het schetst een beeld van wat er goed 

gaat en waar bijsturing nodig is.  

 

De drie hoofddoelen zijn: 

1. Het vergroten van de bewustwording van het gebruik van duurzaam voedsel. 

2. Het stimuleren van sociale samenhang, waarbij personen (consumenten en producenten) en 

plaatsen met elkaar worden verbonden en kennis wordt gedeeld. 

3. Gebruik maken van onbenut potentieel: Zowel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

een plaats geven als ongebruikte gebouwen en land in de stad nuttige bestemmingen geven.  

 

Doel 3 is in de enquêtes opgesplitst in twee losse doelen, namelijk: 

- Doel 3: Een plek bieden voor mensen om werkervaring op te doen. 

- Doel 4: Een nuttige bestemming geven aan braakliggende terreinen in de stad.  

In dit hoofdstuk worden ze respectievelijk doel 3a en doel 3b genoemd. “Doel 3” is voor de 

vrijwilligers en plukabonnees het gemiddelde van doel 3a en doel 3b. 

 

Foutje in de weging van de enquêtes 

De grafieken in bijlage I en II geven soms geen representatief beeld van de resultaten in verband met 

een fout in de wegingen (in §4.1 meer hierover). Tabel 3.1 geeft de juiste waardering per doel weer. 

 

 
De PROEFtuin geeft ongebruikt terrein een gezonde en leerzame bestemming.  
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3.2 Resultatenanalyse 

 

Tabel 3.1 is een overzicht met alle gemiddelde cijfers uit de enquêtes en de cijfers uit de interviews 

die voor de doelen zijn gegeven. Yoga Studio Jnana en ZieZoo wisten geen cijfer te geven voor doel 3. 

Antje ten Haaf van Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft heeft geen waarderingen gegeven, omdat 

ze er te weinig van af wist.  

 

Tabel 3.1 Overzicht met alle gemiddelde cijfers uit de enquêtes en de cijfers uit de interviews per hoofddoel. 

 Doel 1 Doel 2 Doel 3  Doel 3a Doel 3b 

Vrijwilligers 7,8 8 8,3  7,5 9 

Plukabonnees 8,4 6,8 8,4  7 9,8 

Directeur Groenkracht 8 7,5 9    

Voorzitter Groenkracht 8 7 9    

Ontwerper van Groenkracht 6 5 8    

Beheerder PROEFtuin 7,5 7,5 8    

Yoga Studio Jnana 8 7     

Kindercentrum ZieZoo 8 5     

Gemiddeld 7,7 6,7 8,5  7,3 9,4 

 

De waarderingen laten zien dat de ondervraagde personen vinden dat de PROEFtuin over de hele 

linie met goede cijfers aan de gestelde doelen voldoet. Doel 1 en doel 3 worden gemiddeld 

gewaardeerd met een 7,7 en een 8,5. Dat is ruim voldoende en zeker een mooie prestatie na een 

eerste jaar.  

 

Doel 2 scoort een 6,7 gemiddeld. Dat is ook voldoende, maar dit doel blijft wel achter. Het valt op dat 

de mensen die actief op de PROEFtuin werken en nauw bij de tuin betrokken zijn dit doel met een 7,5 

of hoger waarderen (de beheerder en de vrijwilligers) en de mensen die wat verder van de tuin af 

staan dit doel wat lager waarderen. Dit is logisch, want doel 2 komt ook alleen tot uiting bij de 

mensen die veel fysiek in de tuin aanwezig zijn. Dit doel is van “buitenaf”, dus minder goed zichtbaar.  

 

De grootste uitschieter is de 9,4 gemiddeld voor doel 3b (een nuttige bestemming geven voor 

braakliggende terreinen in stad). Dit doel scoort ook als onderdeel van doel 3 uitsluitend een 8 of 

hoger. De constatering is dat de PROEFtuin in haar eerste jaar het doel “het gebruik maken van 

onbenut potentieel” heeft bereikt. Dit doel is een bestaansgrond van Stichting Groenkracht en 

PROEFtuin, dus de verwachting is dat deze score hoog zal blijven. Dit doel zal minder veranderlijk zijn 

dan de andere doelen zolang de PROEFtuin blijft bestaan. 

 

 

3.3 Conclusie 

 

 Het doel “gebruik maken van onbenut potentieel“ heeft de PROEFtuin binnen haar eerste 

jaar bereikt.  

 Komend seizoen kunnen Stichting Groenkracht en de PROEFtuin hun energie het beste 

steken in het verbeteren van de sociale samenhang rondom de PROEFtuin, zodat de tuin 

door meer mensen beter wordt gewaardeerd. 
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4. Enquêtes 
 

 

4.1 Opbouw enquêtes 

 

Voor de vrijwilligers zijn andere zaken belangrijk dan voor de plukabonnees. Daarom zijn er twee 

enquêtes gemaakt, één voor elke groep. De enquêtes hebben een aantal algemene vragen gemeen. 

 

De enquêtes bestaan uit twee typen vragen: 

 Vragen die tevredenheid meten over een bepaald onderwerp (kwalitatief) 

 Vragen die informatie verzamelen (kwantitatief) 

De kwalitatieve vragen verkennen het beeld hoe de mensen de PROEFtuin beleven. De kwantitatieve 

vragen geven inzicht in hoe Stichting Groenkracht er voor staat en of haar aanpak effect heeft gehad. 

Gecombineerd vormen ze een algemeen beeld van wat er nu goed gaat en waar verbeterpunten 

liggen.  

 

De enquêtes zijn zo opgebouwd dat elk antwoord een gewicht toegekend heeft gekregen, zodat alle 

antwoorden op de kwalitatieve vragen een cijfer van 0 tot 10 opleveren. Bij het opbouwen van de 

enquête hebben de opties “weet niet/geen mening” en “n.v.t.” de weging 0 gekregen in plaats van 

géén weging. Dit betekent dat bij vragen waar deze optie ingevuld is, het gemiddelde lager uitvalt 

dan deze eigenlijk is.   

 

 

4.2 Resultatenanalyse 

 

In deze paragraaf staan de kernpunten uit de enquêteresultaten weergegeven. Voor een volledig 

grafisch overzicht van de vragenlijst, de wegingen, de opmerkingen en de resultaten, zie bijlagen I en 

bijlage II. 

 

Algemene vragen 

De enquêtes voor de vrijwilligers en die voor de plukabonnees hebben een aantal overeenkomstige 

vragen. De kernpunten van de resultaten van deze vragen staan hieronder beschreven. 

 

Uit beide enquêtes blijkt dat iedereen enigszins tot zeer tevreden is over de beschikbare 

werk/pluktijden en werk/plukdagen. De verwachting was dat de parttime aanwezigheid van de 

beheerder als verbeterpunt naar voren zou komen, maar dit is niet het geval. Twee vrijwilligers 

geven aan dat ze de flexibiliteit om ook buiten de reguliere uren gewoon aan de slag kunnen zeer op 

prijs stellen.  

 

Bijna de helft van alle respondenten kent de PROEFtuin “via-via”. 17% heeft erover gelezen in de 

krant. Het valt op dat internet en sociale media weinig tot geen mensen bereiken en het 

arbeidsintensieve middel informatiekraam heeft slechts één van de respondenten aangezet tot actie 

(in 2015 heeft Stichting Groenkracht een aantal keer een informatiekraam gehad op diverse 

evenementen). De cursus permacultuur heeft twee respondenten geënthousiasmeerd om vrijwilliger 

te worden of een plukabonnement te nemen.  
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Vrijwilligers 

De enquête is verstuurd naar alle vrijwilligers. Hieronder vallen de vrijwilligers die nu actief zijn bij de 

PROEFtuin en de vrijwilligers die momenteel niet actief zijn of alleen hebben meegeholpen met de 

aanleg. In totaal zijn er 95 enquêtes verstuurd. Er zijn 23 enquêtes ingevuld teruggekomen. Dat komt 

neer om een respons van 24%. De kernpunten van de resultaten van de enquête onder de 

vrijwilligers staan in tabel 4.1.  

 

Tabel 4.1 Kernpunten enquête vrijwilligers. 

Wat gaat er goed? 
+ De scores zijn zeer positief. Op alle punten van tevredenheid wordt (ruim) voldoende gescoord. Dus 

een 7 of hoger. 
+ De vrijwilligers zijn zeer tevreden met de komst en het werk van Marijtje Mulder, de beheerder van 

de PROEFtuin.  
+ Iedereen is tevreden (en een meerderheid van >75% zelfs zeer tevreden) over de beschikbare 

werktijden en werkdagen.  

+ Alle respondenten zouden vrijwilligerswerk bij de PROEFtuin aanraden aan vrienden, kennissen of 
familie en ze blijven bijna allemaal volgend jaar aan. 

Wat kan er beter? 
- De respondenten geven meerdere malen aan dat ze een duidelijke visie, een (werk)planning en 

structuur missen.  

Relevante informatie  
o De actieve vrijwilligers komen gemiddeld 1x per week in de PROEFtuin en ze werken daar dan 

gemiddeld 3 uur. 
o De vrijwilligers kennen de PROEFtuin hoofdzakelijk via-via. (Social)media en de informatiekraam 

bereiken de minste mensen. 

 

Plukabonnees 

De enquête is verstuurd naar alle 13 plukabonnees. Er zijn 6 ingevulde enquêtes teruggekomen. Dat 

is een respons van 46%. De kernpunten van de resultaten van de enquête onder de plukabonnees 

staan in tabel 4.2. 

 

Tabel 4.2 Kernpunten enquête plukabonnees. 

Wat gaat er goed? 
+ De plukabonnees zijn over het algemeen tevreden. Zij waarderen de meeste vragen over 

tevredenheid met een 7 of hoger. 
+ De plukabonnees zijn redelijk tevreden over de prijs van het abonnement en 4 van de 6 geven aan 

bereid te zijn meer te willen betalen. 

+ Alle plukabonnees zouden het abonnement aanraden aan vrienden, kennissen of familie. 

Wat kan er beter? 
- De plukabonnees geven aan dat de variatie van de oogst beter kan. Als opmerking geven ze mee dat 

dit met name aan het begin was en verder in het seizoen verbeterde.  

- 33% van de plukabonnees geeft aan volgend seizoen geen abonnement meer te willen. Een duidelijke 
reden hiervoor wordt niet gegeven. 

Relevante informatie  
o Eén van de vragen voor de plukabonnees was om een top 3 samen te stellen van hun favoriete 

producten, minst favoriete producten en gewassen die ze in het teeltplan voor aankomend seizoen 
terug zouden willen zien. Tomaten worden het meest als favoriete product genoemd. Raapstelen, 
postelein en verschillende soorten bieten zien de plukkers volgend seizoen liever wat minder vaak.  
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Immateriële waarde van de PROEFtuin 

“Wat betekent de PROEFtuin voor jou?” was één van de kwalitatieve vragen uit de enquêtes. Ruim 

75% van de respondenten heeft deze vraag ingevuld. De anekdotes en quotes die uit deze vraag 

voortkomen schetsen een beeld van de immateriële waarde van de PROEFtuin. Hieronder een kleine 

greep uit deze antwoorden. Ze zijn allemaal na te lezen in bijlage I en bijlage II onder “Q9”.  

 

“De 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 

voor de abonnementhouders. Heel mooi ook dat er zoveel enthousiaste vrijwilligers zich hiervoor 

hebben ingezet. Ik hoop dat de PROEFtuin nog een tijd kan bestaan of voortgezet kan worden op 

een andere plek.” – Vrijwilliger 

 

“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!”  
– Vrijwilliger 

 

“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.” – Vrijwilliger 

 

“De PROEFtuin geeft een vaste weekindeling, binding en verantwoordelijkheid voor de natuur en 

elkaar.” – Vrijwilliger 

 

“Ik heb genoten van alle groenten! Het mooiste kado wat ik mezelf dit jaar deed. Nieuwe groenten 

leren eten en met de seizoenen meegegeten.” – Plukabonnee 

 

“Een wekelijks terugkerend genot en plezier om in Delft, op fietsafstand van onze woning, verse 

groenten te kunnen oogsten die op een verantwoorde manier hebben kunnen groeien. Lekkerder 

dat dit kun je groente niet krijgen. Als ik in de tuin ben loopt het water mij in de mond.” 
 – Plukabonnee  

 

“Een goede manier om duurzaam te eten, kennis op te doen over verschillende groenten en 

gevarieerder te koken.” – Plukabonnee 

 

 

4.3 Conclusie 

 

 De enquêteresultaten zijn zeer positief. Op alle punten van tevredenheid scoort de 

PROEFtuin (ruim) voldoende. Dus een 7 of hoger.  

 Voor de vrijwilligers springt er één zaak uit als verbeterpunt, namelijk; het gebrek aan een 

duidelijke visie, een (werk)planning en structuur.  

 De plukabonnees vinden dat de variatie van de oogst beter kan.  
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5. Interviews 
 

 

5.1 Inleiding 

 

Het doel van de interviews is in kaart te brengen hoe de nauw bij de PROEFtuin betrokken personen 

en organisaties de ontwikkeling van de PROEFtuin tot nu toe hebben beleefd en hoe zij de gang van 

zaken hebben ervaren. Er zijn zeven interviews afgenomen bij drie prominente medewerkers van 

Stichting Groenkracht, drie samenwerkingspartners en de beheerder van de PROEFtuin: 

 Esmeralda van Tuinen – directeur van Groenkracht 

 Ted van der Klaauw – voorzitter bestuur van Groenkracht 

 Rutger Spoelstra – ontwerper van Groenkracht 

 Marijtje Mulder – beheerder van de PROEFtuin 

 Ron Broekhart – eigenaar Yoga Studio Jnana 

 Jack Boers en Esther Ellerbroek – medewerkers van kindercentrum ZieZoo 

 Antje ten Haaf – omgevingsmanager bij Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft (OBS) 

 

Bij de interviews is een schat aan ervaringen en informatie naar voren gekomen. Dit hoofdstuk bevat 

enkele kernpunten. De volledige interviewverslagen zijn te vinden in bijlage III. 

 

 

5.2 De voorbereidings- en aanlegfase 

 

Dit ging er goed 

“De PROEFtuin ligt er!” wordt meerdere malen door de mensen van Stichting Groenkracht met 

enthousiasme genoemd. De aanleg is gelukt binnen de financiële grenzen en er zijn veel kosten 

bespaard door goede samenwerking. Bijvoorbeeld door de inzet van de kinderen van ZieZoo die 

hebben geholpen met sjouwen van compost en houtsnippers. Maar ook door de publiciteit die heeft 

geleid tot een groot aantal nauw betrokken vrijwilligers.  

 

Yoga Studio Jnana heeft tijdens de aanleg lunch en toiletgebruik beschikbaar gesteld voor de 

vrijwilligers. Dit is door de vrijwilligers, de organisatie en door Jnana zelf als zeer waardevol en 

gezellig ervaren.  

 

Tot slot worden ook nog de crowdfundactie, de informatieavond van OBS en de flexibiliteit van de 

organisatie en haar mensen genoemd als zaken die goed zijn gegaan tijdens deze fase. 

 

 

 

 

“Voor mij is de PROEFtuin een uitvoering van onze 

visie en het werkt! Het is een bevestiging. We zijn 

goed bezig, want er is draagvlak.” 
– Esmeralda van Tuinen, directeur Groenkracht 

“De kracht van het burgerinitiatief heeft zich 

bewezen. Er is meer mogelijk dan je denkt als 

je ergens in gelooft en er voor gaat.” 
– Ted van der Klaauw, voorzitter Groenkracht 

 



Pagina | 15  
 

Kinderen van ZieZoo helpen mee met de aanleg van de PROEFtuin.  

 

Verbeterpunten en leermomenten 

Vrijwel iedereen geeft aan dat het aansturen van de vrijwilligers niet goed is gegaan, waardoor er 

veel vrijwilligers zijn afgehaakt. Rutger Spoelstra licht toe: “Er is veel wrijving ontstaan doordat 

enthousiaste mensen onvoorbereid aan de slag gingen met weinig sturing vanuit de stichting. 

Beslissingslijnen waren in die fase niet altijd even helder en in de ogen van de voor bepaalde taken 

verantwoordelijk gestelde vrijwilligers niet of veel te laat genomen. Onervarenheid van het bestuur 

met een dergelijk grootschalige project speelde hierin mogelijk een rol.”  

  

Uit de interviews is op te maken dat er tijdens de overgang van aanlegfase naar beheerfase een 

spanningsveld is ontstaan tussen het ontwerp en het beheer. De PROEFtuin is ontworpen door een 

team met een bepaalde visie. Twee van de drie leden van dit team zijn in de ontwerpfase echter 

gestopt met het project. In december 2014 kwam er vanuit het bestuur de behoefte om een 

professionele beheerder aan te stellen, maar de groep vrijwilligers die zich op dat moment 

aandienden vonden dat niet nodig. Een paar maanden later na de aanleg van de PROEFtuin kwam 

Marijtje Mulder als beheerder in dienst. Omdat zij niet betrokken was geweest bij het ontwerpproces 

en in het beheer wel moet werken met de ontwerpkeuzes, heeft dit veranderingen en spanningen 

opgeleverd. 

 

Verder is in deze fase de nodige hinder ondervonden van de werkwijze van OBS ten opzichte van de 

PROEFtuin, zo stellen de mensen van Stichting Groenkracht. Zeker in de beginfase van grondverzet 

was de moeizame, trage communicatie een doorn in het oog van de (werk)planning van Stichting 

Groenkracht. OBS geeft zelf ook aan in het begin wat steken te hebben laten vallen.  
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5.3 De beheerfase 

 

Dit ging er goed 

“De komst van Marijtje!” is het eerste wat Esmeralda van Tuinen en Ted van der Klaauw van Stichting 

Groenkracht antwoordden. Beiden waarderen haar enthousiasme en kennis van permacultuur en ze 

gaat zeer goed om met de vrijwilligers. “Ze begrijpt ze en geeft ze ook de ruimte voor eigen inbreng.” 

– Aldus Esmeralda van Tuinen. 

 

Marijtje Mulder, de beheerder, is veel aanwezig in de tuin en heeft dus veel input te leveren. Ze 

merkt op dat de betrokkenheid en de ontwikkeling van de vrijwilligers erg goed gaat. Rutger 

Spoelstra benadrukt dit: “De groep vrijwilligers die zich nu heeft gevormd is zeer waardevol.” Verder 

ziet ze dat de tuin zich goed ontwikkelt. De ontwikkeling van de bodem gaat goed en er is voldoende 

oogst. “Ook de biodiversiteit gaat goed. Ik zie veel verschillende soorten vogels, vlinders en insecten. 

Maar ook buurtkatten die op muizen jagen.” Tot slot merkt ze op dat het gebruik en de 

betrokkenheid van derden met de tuin goed gaat. “Mensen voelen vrijheid en gaan lekker hun eigen 

gang. Vrijwilligers komen wanneer ze willen en Yoga Studio Jnana maakt op eigen initiatief dankbaar 

gebruik van de tuin voor bijvoorbeeld een wandelmeditatie.”  

 

 
Een les van Yoga Studio Jnana op het speciale “yogaveldje” in de PROEFtuin. 

 

Verbeterpunten en leermomenten 

De voorzitter en de beheerder geven aan dat het aanmelden van de werkdagen en werktijden van de 

vrijwilligers beter zou moeten. De meesten melden zich nu niet aan, waardoor het voor de beheerder 

lastig is om in te schatten hoeveel mensen ze kan verwachten. Zelf geeft ze aan dat ze een 

mogelijkheid mist om direct met de vrijwilligers en plukkers te communiceren. “Dit gaat nu altijd via 

Groenkracht. Het zou voor mij praktisch zijn om dit zelf in de hand te hebben, want als er een keer 

wat is dan kan ik dat direct, zonder vertraging, communiceren.” Ze zit te denken aan een aparte 

mailinglist, een facebookgroep of een whatsappgroep. Ze begrijpt waarom communicatie via 

Stichting Groenkracht gaat, maar een direct kanaal zou de onderlinge communicatie flink verbeteren.  
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Een tweede aandachtspunt is de betrokkenheid van de omwonenden. Er heeft onder leiding van OBS 

wel een informatie- en inspraakavond plaatsgevonden, maar verder gebeurt er weinig. De beheerder 

vermoedt dat dit samenhangt met de tijdelijkheid van de tuin. Antje ten Haaf van OBS en voorzitter 

Ted van der Klaauw suggereren dat het een goed idee is meer informatie bij de tuin aan te bieden. 

Bijvoorbeeld een bord met informatie over hoe vrijwilligers mee kunnen doen. Meer betrokkenheid 

van de direct omwonenden zorgt er ook voor dat ze zich meer eigenaar voelen en eerder geneigd zijn 

een oogje in het zeil te houden. 

 

Verder wordt aangegeven aan dat het beheer van de randzones van de PROEFtuin opgepakt moet 

worden. Deze worden nu niet beheerd en dat geeft een rommelige aanblik. Ontwerper Rutger 

Spoelstra suggereert om hulp van derden in te schakelen. 

 

 

5.4 De samenwerking met en binnen Stichting Groenkracht 

 

Over het algemeen zijn de geïnterviewden tevreden over de samenwerking met en binnen Stichting 

Groenkracht. Esmeralda van Tuinen, de directeur, merkt op dat men de PROEFtuin een leuk project 

vindt en er graag energie in steekt. Rutger Spoelstra geeft aan dat de samenwerking binnen 

Groenkracht in relatie tot de PROEFtuin in het begin instabiel was, maar sinds er meer vaste 

vrijwilligers zijn dat verbeterd is.   

 

De enige die ontevreden is over de samenwerking is Ron Broekhart van Yoga Studio Jnana. “In het 

begin ging het goed, later is het bijna helemaal gestopt.” Tijdens de aanlegfase is er nauw 

samengewerkt en zijn er ideeën uitgewisseld en op papier gezet. Na de opening van de tuin is hier 

nooit meer op terug gekomen en dat vindt hij jammer. Hij zegt dat Jnana faciliteiten (warme 

lunchruimte en een toilet) en ideeën kan bieden waar zowel Jnana als de PROEFtuin baat bij kunnen 

hebben. Dit verwaterde contact staat in sterk contrast met de nauwe samenwerking tijdens de 

aanleg en is een gemiste kans voor Stichting Groenkracht.  

 

De voorzitter van Stichting Groenkracht ziet een kans in meer samenwerking met de gemeente Delft. 

De PROEFtuin dient een (sociaal) maatschappelijk doel en dit is een doel wat de gemeente ook 

nastreeft. Het zou mooi zijn als de gemeente vanuit haar eigen belang betrokken raakt en niet alleen 

maar als verstrekker van subsidie.  

 

 

5.5 De communicatie met en binnen Stichting Groenkracht 

 

Bijna alle partijen geven aan tevreden te zijn over de communicatie met en binnen Stichting 

Groenkracht. Met name de nieuwsbrief en de vrijwilligersborrels worden positief ontvangen. 

De enige die ontevreden is, is Yoga Studio Jnana, om dezelfde reden die bij de samenwerking is 

genoemd. Niet alleen de samenwerking, maar ook het contact is verwaterd.  

“De PROEFtuin brengt mij dingen die ik belangrijk vind en heb ontwikkeld bij elkaar. Ik krijg 

hier erkenning voor mijn kennis en ervaring. Ik kan mijn ei kwijt en ik word er blij van!” 
– Marijtje Mulder, beheerder PROEFtuin 



Pagina | 18  
 

Voorzitter Ted van der Klaauw vertelt enthousiast dat de communicatie met externen met de tijd 

flink verbeterd is. “Door mensen slim in te zetten krijgt Groenkracht veel voor elkaar. Zo kan ik 

bijvoorbeeld het beste communiceren met de gemeente, maar Esmeralda is op haar manier weer 

goed in de communicatie met sponsoren. Door de juiste mensen op de juiste plaats in te zetten is de 

communicatie met externen momenteel sterk.” 

 

Antje ten Haaf van OBS merkt op dat de PROEFtuin over komt als een “besloten club”. Ze stelt voor 

de drempel die een deel van de buitenwacht ervaart weg te nemen, door meer mensen aan te 

spreken of informatie te geven dat iedereen welkom is. Dit sluit aan bij de waardering voor doel 2: 

Mensen die zeer actief zijn in de PROEFtuin ervaren dat de tuin verbindt, mensen die er wat verder 

van af staan voelen dat minder. Meer aandacht voor een open communicatieve opstelling zou dus 

niet misstaan. Antje ten Haaf stelt voor dat de PROEFtuin meer bekendheid op kan zoeken door mee 

te liften op de nieuwsbrief van OBS. Een informatiebord bij de tuin is een belangrijke stap die 

momenteel al in de planning staat. 

 

 

5.6 Conclusie 

 

 Goede samenwerking tijdens de aanlegfase heeft veel goeds gedaan. De samenwerking met 

Yoga Studio Jnana, kindercentrum ZieZoo en anderen hebben veel tijd, geld en moeite 

bespaard. 

 Goede publiciteit heeft veel actieve vrijwilligers geworven. 

 Aansturing en begeleiding van vrijwilligers bij grote projecten moet volgende keer beter 

voorbereid worden om wrijving, miscommunicatie en onduidelijkheden voor te zijn. 

 Het verwaterde contact met Yoga Studio Jnana is een gemiste kans. Eigenaar Ron Broekhart 

ziet mogelijkheden en staat open voor een samenwerking.  

 Voorzitter Ted van der Klaauw ziet een kans in meer samenwerking met de gemeente Delft.  

 Meer aandacht voor een open, communicatieve houding naar de buitenwereld en in het 

bijzonder de omwonenden zou niet misstaan.  

 Een direct communicatiekanaal tussen de beheerder en de vrijwilligers en plukabonnees zou 

de trage en onhandige communicatie oplossen.  

 

 

 

 

  

“Ik zie dit project als een onderdeel van een proces. Komende jaren hopen we letterlijk 

buiten de hekken van de PROEFtuin te treden en ons idee en visie te verplaatsen en uit te 

breiden. In welke vorm dan ook. Het zou mooi zijn als onze werkwijze en gedachtegoed 

meer invloed zou krijgen op gebiedsontwikkeling, bijvoorbeeld in de Spoorzone.” 
– Esmeralda van Tuinen, directeur Groenkracht 
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6. Aanbevelingen 
 

 

Op basis van de conclusies van de verschillende onderdelen van de evaluatie kunnen de volgende 

aanbevelingen worden gedaan voor komend seizoen aan Stichting Groenkracht met betrekking tot 

de PROEFtuin: 

 

 Investeer in het verbeteren van de sociale samenhang rondom de PROEFtuin. 

Meer aandacht voor een open, communicatieve houding naar de buitenwereld en in het bijzonder de 

omwonenden kan meer waardering voor de tuin brengen en de “drempel” die men nu ervaart 

wegnemen. Meer betrokkenheid vanuit de buurt is een kans die nog niet benut is. 

 

 Zet een direct communicatiekanaal op tussen de beheerder en de vrijwilligers en 

plukabonnees. 

Een dergelijk communicatiemiddel kan bijdragen aan meer structuur en een duidelijke werkplanning. 

Vanuit het beheer en vanuit de vrijwilligers en plukabonnees is hier behoefte aan.  

 

 Zorg voor meer variatie in de oogst. 

In januari 2016, vlak na het sluiten van de enquêtes, heeft de beheerder een workshop 

georganiseerd voor de vrijwilligers en algemeen geïnteresseerden om samen aan het nieuwe 

teeltplan te werken. Tijdens deze workshop is zoveel mogelijk rekening gehouden met de wensen 

van de plukabonnees. Mocht na dit seizoen de variatie van de oogst nog steeds als verbeterpunt naar 

voren komen, is het advies om voor het teeltplan 2017 de plukabonnees te betrekken bij het 

opstellen van het teeltplan. 

 

 Benut de kansen voor samenwerking met Yoga Studio Jnana en de gemeente Delft. 

De samenwerking weer oppakken met Yoga Studio Jnana en verkennen of samenwerken met de 

gemeente Delft kansen biedt is wellicht iets om aankomend seizoen in te investeren. 

 

 

De PROEFtuin levert in het eerste jaar voldoende oogst, maar de variatie van de oogst kan beter. 
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Bijlagen 
 

 

Bijlage I  Enquêteresultaten vrijwilligers 

 

Bijlage II  Enquêteresultaten plukabonnees 

 

Bijlage III  Interviewverslagen 
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Bijlage I  Enquêteresultaten vrijwilligers  
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Bijlage II  Enquêteresultaten plukabonnees  
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Bijlage III  Interviewverslagen 

 

 

Interviewvragen 

1. In hoeverre worden volgens jou de 3 doelen* gehaald? Geef per doel een cijfer in hoeverre 

de PROEFtuin het doel voor jou heeft gehaald. (schaal van 1 tot 10, met 1 = helemaal niet 

gehaald en 10 = volledig gehaald)  

2. In de voorbereidings- en aanlegfase; wat is er volgens jou goed gegaan? 

3. In de voorbereidings- en aanlegfase; wat kan er volgens jou de volgende keer beter? 

4. In de beheerfase; wat gaat er volgens jou goed? 

5. In de beheerfase; wat kan er volgens jou beter? 

6. In hoeverre ben je tevreden over de samenwerking met Groenkracht in algemene zin?  

7. In hoeverre ben je tevreden over de communicatie met Groenkracht in algemene zin?  

8. Wat heeft de PROEFtuin jou gebracht? 

9. Tot slot, heb je nog goede ideeën, suggesties of opmerkingen die nog niet aan de orde zijn 

gekomen? 

 

*De 3 doelen zijn: 

1. Het vergroten van de bewustwording van het gebruik van duurzaam voedsel. 

2. Het stimuleren van sociale samenhang, waarbij personen (consumenten en producenten) en 

plaatsen met elkaar worden verbonden en kennis wordt gedeeld. 

3. Gebruik maken van onbenut potentieel: zowel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

een plaats geven als ongebruikte gebouwen en land in de stad nuttige bestemmingen geven.  
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Interview met Esmeralda van Tuinen - directeur van Groenkracht 

Door: Suzanne le Comte 

Datum: 7 januari 2016 

 

 

1. In hoeverre worden volgens jou de 3 doelen gehaald?  

Esmeralda wist alle 3 de doelen te benoemen en gaf de volgende cijfers: 

Doel 1: 8   Doel 2: 7,5  Doel 3: 9 

 

2. In de voorbereidings- en aanlegfase; wat is er volgens jou goed gegaan? 

“De tuin ligt er volgens de plannen. Het is gelukt! De aanleg is gelukt binnen de financiële grenzen en 

is zeer gunstig uitgepakt. We hebben veel kunnen besparen door een goede samenwerking.”  

 

3. In de voorbereidings- en aanlegfase; wat kan er volgens jou de volgende keer beter? 

“De menselijke kant. Het aansturen van vrijwilligers bleek lastiger dan gedacht. Een aantal 

vrijwilligers zouden de andere vrijwilligers aansturen, maar ze konden de opdracht niet aannemen. 

Ze hadden zichzelf overschat en dit heeft tot veel drama geleid. We hebben hieruit geleerd dat voor 

dit soort werk eigenlijk professionals nodig zijn.” 

“Verder vond er veel wisseling van mensen plaats en dus ook veel overdracht.” 

“Een derde probleem was dat veel van de vrijwilligers geen permacultuur achtergrond hadden.”  

 

4. In de beheerfase; wat gaat er volgens jou goed? 

“Marijtje Mulder! Ze begrijpt de opdracht goed. Ze weet veel van permacultuur en ze is ook zeer 

sterk op de menselijke kant. Ze gaat goed om met de vrijwilligers, ze begrijpt ze en geeft ze ook de 

ruimte voor eigen inbreng.” 

 

5. In de beheerfase; wat kan er volgens jou beter? 

“De productie blijft achter.”  

 

6. In hoeverre ben je tevreden over de samenwerking met Groenkracht (externen) in 

algemene zin?  

“Zeer tevreden. Veel van onze samenwerkingspartners vinden dit een bijzonder en leuk project. Ze 

doen ook graag moeite voor ons, zoals geld inzamelen, promotie, meedenken, etc. Fijn! De enige 

samenwerkingspartner waar ik niet tevreden over ben is OBS. Deze samenwerking is ronduit slecht. 

Ze komen hun beloftes niet na.” 

 

7. In hoeverre ben je tevreden over de communicatie met Groenkracht (externen) in 

algemene zin?  

“De communicatie met de meeste externen verloopt prima. Wat ik wel lastig vind is dat wij als 

Groenkracht veel moeite moeten doen om ons verhaal te vertellen. Bij mensen die niets over dit 

onderwerp of concept weten blijft het verhaal vaak niet hangen of ze snappen het niet. Hierdoor 

moeten wij ons verhaal vaak herhalen. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de pers.” 
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8. Wat heeft de PROEFtuin jou gebracht? 

“Voor mij is de Delftse PROEFtuin een uitvoering van onze visie en het werkt! Het is een bevestiging. 

We zijn goed bezig, want er is draagvlak.” 

 

9. Tot slot, heb je nog goede ideeën, suggesties of opmerkingen die nog niet aan de orde zijn 

gekomen? 

“Ik zie dit project als een onderdeel van een proces. Komende jaren hopen we letterlijk buiten de 

hekken van de PROEFtuin te treden en ons idee en visie te verplaatsen en uit te breiden. In welke 

vorm dan ook. Het zou mooi zijn als onze werkwijze en gedachtegoed meer invloed zou krijgen op 

gebiedsontwikkeling, bijvoorbeeld in de Spoorzone.” 
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Interview met Ted van der Klaauw - voorzitter bestuur van Groenkracht 

Door: Suzanne le Comte 

Datum: 15 januari 2016 

 

 

1. In hoeverre worden volgens jou de 3 doelen gehaald?  

Ted wist 2,5 van de 3 doelen te benoemen en geeft de volgende cijfers: 

Doel 1: 8 (voor binnen én buiten Groenkracht)  Doel 2: 7  Doel 3: 9 

 

2. In de voorbereidings- en aanlegfase; wat is er volgens jou goed gegaan? 

“De crowdfunding en de organisatie van de invulling van de werkdagen van de vrijwilligers tijdens de 

aanleg.” 

 

3. In de voorbereidings- en aanlegfase; wat kan er volgens jou de volgende keer beter? 

“De rol of taak van de vrijwilligers tijdens de aanleg was vaak onduidelijk. Hierdoor zijn er veel 

vrijwilligers afgehaakt. Onderlinge samenwerking en aansturing van een aantal actieve vrijwilligers 

liep niet lekker.” 

 

4. In de beheerfase; wat gaat er volgens jou goed? 

“Marijtje Mulder. Haar structuur en kennis is zeer goed. Ze is goed in staat de vrijwilligers aan te 

sturen en mensen enthousiast te maken. Daarnaast het opstellen van het teeltplan voor volgend 

jaar. Dit is recent pas begonnen, maar gaat goed.” 

 

5. In de beheerfase; wat kan er volgens jou beter? 

“Aanmelden van werkdagen/tijden van de vrijwilligers. De meeste melden zich nu niet aan, waardoor 

het voor de beheerder lastig is om in te schatten hoeveel mensen ze kan verwachten. Een extra 

werkdag van de beheerder zou ook geen kwaad kunnen, maar dit is geen belangrijk punt.” 

 

6. In hoeverre ben je tevreden over de samenwerking met Groenkracht (externen) in 

algemene zin?  

“Over de interne samenwerking ben ik tevreden. Soms zijn mensen wat star en wordt daar veel 

energie in verspild, maar aan de andere kant zijn het juist deze principes die het project tot een 

succes gemaakt hebben.” 

Over de samenwerking met externen is Ted tevreden. 

 

7. In hoeverre ben je tevreden over de communicatie met Groenkracht (externen) in 

algemene zin?  

Ted is tevreden over de interne communicatie. Nieuwsbrief, website ed. zijn allemaal prima. 

Over de communicatie met externen is Ted inmiddels ook tevreden. Door mensen slim in te zetten 

krijgt Groenkracht veel voor elkaar. Ted beschrijft een voorbeeld dat hij zelf het beste kan 

communiceren met de gemeente, maar dat bijvoorbeeld Esmeralda op haar manier weer goed 

communiceert met sponsoren. “Door de juiste mensen op de juiste plaats te zetten is de 

communicatie met externen momenteel zeer sterk.” 

Ted vindt wel dat de communicatie op de PROEFtuin naar buiten toe zelf nog wat mist. “Een groot 

bord met wat informatie en de naam zou niet misstaan!” 
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8. Wat heeft de PROEFtuin jou gebracht? 

Ted verteld dat hij heeft geleerd dat we tot meer in staat zijn dan hij zelf in eerste instantie dacht. 

“De kracht van het burgerinitiatief heeft zich bewezen.” “Er is meer mogelijk dan je denkt als je 

ergens in geloofd en voor gaat.” 

 

Daarnaast heeft Ted geleerd dat een gemeenschappelijk project bindt. Je ontmoet nieuwe mensen 

met dezelfde interesses, maar uit andere kringen. 

 

9. Tot slot, heb je nog goede ideeën, suggesties of opmerkingen die nog niet aan de orde zijn 

gekomen? 

Ted ziet een kans in meer betrokkenheid van de gemeente, want de PROEFtuin dient een (sociaal) 

maatschappelijk doel. Een doel wat de gemeente ook nastreeft. “Het zou mooi zijn als de gemeente 

vanuit haar eigen belang betrokken raakt en niet alleen maar als verstrekker van subsidie.”  
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Interview met Rutger Spoelstra 

Door: Kees Louisse 

Datum: 11 januari 2016 

 

1. In hoeverre worden volgens jou de 3 doelen van de Proeftuin gehaald? 

Doel 1 krijgt van Rutger een 6. Deze doelstelling is nog niet goed uit de verf gekomen. Daarvoor is 

verbreding naar een wijdere omgeving van belang, bijv. via vieringen als het oogstfeest. 

Doel 2 geeft Rutger een 5. Na een jaar van opbouwen zou dit kunnen groeien, waarbij het nauwer 

betrekken van de omwonenden een doel zou kunnen zijn, maar ook kansen van uitwisseling met 

verwante partners (bijv. Kistje vol smaak) verder worden verkend.  

Rutger geeft doel 3 een 8. Hij ziet in de tuin veel actieve vrijwilligers die op een af andere manier het 

werken in de PROEFtuin benutten of hebben benut als opstap of tussenstap naar een vervolg in hun 

leven.  

 

2. Wat is er volgens jou goed gegaan in de voorbereidings- en aanlegfase en wat kan beter de 

volgende keer? 

“Het belangrijkste is dat de tuin er ligt! Een leerpunt van deze fase is, dat het belangrijk is om 

zorgvuldig om te gaan met de mensen die in deze fase actief zijn. Er zijn veel vrijwilligers gestopt. Er 

is veel wrijving ontstaan doordat enthousiaste mensen onvoorbereid aan de slag gingen met weinig 

sturing vanuit de stichting. Beslissingslijnen waren in die fase niet altijd even helder en in de ogen van 

de voor bepaalde taken verantwoordelijk gestelde vrijwilligers niet of veel te laat genomen. 

Onervarenheid van het bestuur met een dergelijk grootschalige project speelde hierin mogelijk een 

rol. Verder is in deze fase de nodige hinder ondervonden van de werkwijze van OBS t.a.v. de 

PROEFtuin, waarvan we erg afhankelijk waren, zeker in de beginfase (grond en grondverzet!). Het 

gebrek aan een locatie voor (kleinschalige) overleggen bij de PROEFtuin tijdens de aanleg werkte 

belemmerend voor de communicatie.” 

Zeer positief vindt Rutger de veerkracht van de organisatie tijdens dit proces: “Het wegvallen van 

essentiële spelers werd steeds snel en soepel opgevangen. Ook de beschikbaarheid van Jnana voor 

catering en toiletgebruik was zeer waardevol (en noodzakelijk!).” 

 

3. Wat is er volgens jou goed gegaan in de beheerfase en wat kan beter?  

“Zeer waardevol is de groep vrijwilligers die zich heeft gevormd en waarvan een groot deel al vanaf 

het begin actief is. De beslissing om vrijwilligers een stukje tuin voor eigen gebruik te geven is goed 

geweest. Dat heeft de binding met de PROEFtuin verstrekt.” 

Rutger vindt dat bij de  beslissing over de wijze waarop de keuze voor professionalisering van het 

beheer (aanleiding voor de komst van Marijtje Mulder als beheerder) de vrijwilligers op de 

PROEFtuin meer betrokken hadden moeten worden. Volgens hem zijn daardoor veel mogelijk actieve 

en deskundige mensen afgehaakt en is in zijn ogen, omdat Marijtje niet over alle relevante kennis 

beschikte, veel  tijd verloren gegaan met onnodige activiteiten in de tuin.  

Positief zijn de ontwikkeling van de voorzieningen voor/in de PROEFtuin, zoals de (te verwarmen) 

keet, het toilet en de watervoorziening. 

In de aansturing van de processen in de PROEFtuin vanuit Groenkracht heeft Rutger weinig aandacht 

ervaren voor de fysieke kant van de PROEFtuin. Hij vindt het ook een gemiste kans dat het teeltplan 

dat Suzanne begin 2015 heeft gemaakt niet is benut. 
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Voor het jaar 2016 geeft Rutger adviezen over de volgende onderwerpen mee: 

- Het inroepen van hulp van derden om het beheer van de randzones van de tuin die nu niet 

beheerd worden op te pakken (adviseren en organiseren) 

- De ontmoetingsplek zo inrichten dat de noodzakelijke beheerinspanningen verminderen 

(bijv. gras in het middenvlak) 

- Vrijwilligers bijscholen over specifiek thema’s die op het moment actueel zijn, bijv. door 

korte instructiebijeenkomsten op de Proeftuin met de aanwezige vrijwilligers over bijv. 

zaaien, oogsten, water geven, enz. Hiermee wordt de algemene kennis van de vrijwilligers 

opgekrikt en neemt hun effectiviteit toe. 

- Contacten met de andere tuinen van Groenkracht versterken, bijv. voor het uitwisselen van 

overschotten (zaad, stekken, ..), deelnemen aan elkaars activiteiten (cursussen). De 

toekomstige buurtmoestuin Poptahof (aanleg in 2016) biedt daarvoor ook kansen. 

 
4. In hoeverre ben je tevreden over de samenwerking in Groenkracht (over de PROEFtuin)?  

De samenwerking binnen Groenkracht in relatie tot de PROEFtuin heeft in de ogen van Rutger nogal 

wat ups en downs gekend. Hij ziet meer stabiliteit nu er een bredere groep van ‘vaste’ vrijwilligers in 

de PROEFtuin actief is. Rutger doet de suggestie om de vrijwilligers de ruimte te geven om zelf 

initiatieven in de PROEFtuin te nemen die bij hen passen en dat ook te stimuleren door de 

mogelijkheden daarvoor af te bakenen en aan te geven hoe die aan te kaarten, zodat er over beslist 

kan worden. Rutger heeft de sessies van het Kernteam over de PROEFtuin het laatste halfjaar van 

2015 als positief ervaren. 

 

5. In hoeverre ben je tevreden over de communicatie van Groenkracht (over de PROEFtuin)?  

Tijdens de groeiperiode van de PROEFtuin heeft Rutger de communicatie over de PROEFtuin als 

schokkerig ervaren. Inmiddels is ook hierin meer stabiliteit bereikt en werkt de communicatie met de 

vrijwilligers via de nieuwsbrief goed. Erg geslaagd vindt Rutger de vrijwilligersborrels, omdat die leuk 

zijn en de gelegenheid bieden om gemakkelijk met gelijkgestemde mensen die je kent te 

communiceren. 

 

6. Wat heeft de PROEFtuin jou gebracht? 

 Rutger heeft veel geleerd van de PROEFtuin, over inhoud, over het verloop van processen met veel 

mensen, over organisatie, enz. En veel contacten opgedaan, zowel naar binnen (vrijwilligers) als naar 

buiten (bedrijven). Hij ervaart dat als positief en leuk, maar vond het soms ook zwaar.  

 
7. Heb je nog goede ideeën, suggesties of opmerkingen die nog niet aan de orde zijn 

gekomen? 

 Rutger doet de volgende suggesties: 

- Iets doen met de VIP-tuintjes; idee om in een gesprek met de ‘eigenaars’ een beeld te krijgen 

van hoe er in 2016 mee om te gaan 

- Een keuze maken over hoe om te gaan met de bomen en boompjes op de PROEFtuin. Een 

check-up van de situatie maken (wat staat er nog, wat leeft nog) en vervolgens bepalen wat 

behouden moet blijven en wat daarmee moet gebeuren ( vernieuwen, verplaatsen, 

vervolgens beheren) 

- Aandacht voor de conditie van de kas: constructief, maar ook wellicht plastic vervangen. 

- Het behouden van wilde zones in de tuin. Bij wilde zones doe je in het geheel niets aan 

beheer en laat je alles wat opkomt jaar in jaar uit staan en vergaan. Op die manier ontwikkelt 
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de begroeiing zich tot de natuurlijke habitat en vertoont steeds meer soortenrijkdom. Het 

doel achter wilde zones in de PROEFtuin is dat ze de biodiversiteit versterken, en dat ze 

leerzaam zijn in de zin dat je de opeenvolging van stadia van ontwikkeling van soorten kunt 

volgen. Dat geldt ook voor een tijdelijke situatie als de PROEFtuin. Bovendien reduceren 

dergelijke zones de beheerdruk. De wilde zones die in het ontwerp waren voorzien zijn niet 

op die manier (niet) beheerd en bestaan feitelijk niet meer. Rutger pleit ervoor om ze ergens 

in de Proeftuin in ere te herstellen en ze fysiek af te bakenen met een heg eromheen.  

- In de loop van het jaar op gezette tijden de tijd nemen om met betrokkenen het proces in de 

PROEFtuin te observeren en daarmee richting geven aan wat er moet gebeuren.  

- Iets doen met de foto’s en filmbeelden die in 2015 in de loop van het jaar zijn gemaakt en de 

ontwikkeling van de PROEFtuin tot uidrukking brengen. Nagaan of er ook luchtfoto’s zijn 

(OBS) 
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Interview met Marijtje Mulder – beheerder van de PROEFtuin 

Door: Suzanne le Comte 

Datum: 22 januari 2016 

 

 

1. In hoeverre worden volgens jou de 3 doelen gehaald?  

Marijtje wist 2 van de 3 doelen te benoemen. 

Doel 1: 7,5   Doel2: 7,5 (lukt goed met vrijwilligers)   Doel3: 8.  

“Er is mogelijkheid tot gesprek voor beide kanten. Dus zowel vanuit de vrijwilligers als vanuit mijzelf. 

Dit is voor mij een zéér belangrijk focuspunt.” 

 

2. In de voorbereidings- en aanlegfase; wat is er volgens jou goed gegaan? 

- “Veel publiciteit 

- Veel mensen waren betrokken bij de aanleg 

- We zijn zeer flexibel geweest tijdens de aanleg. Bijvoorbeeld met het inschatten van het 

aantal plukabonnees (productie) en het besluit om vrijwilligerstuintjes aan te leggen. Dit sluit 

aan bij permacultuur.” 

 

3. In de voorbereidings- en aanlegfase; wat kan er volgens jou de volgende keer beter? 

“Tijdens de uitvoering het ontwerp en de planning aanpassen aan de situatie. Ondanks dat we er 

flexibel mee om zijn gegaan (zie vraag 2), heeft dit wel moeite gekost. Er is ook onvoldoende 

rekening gehouden wat de aanleg voor het beheer zou betekenen.” 

 

4. In de beheerfase; wat gaat er volgens jou goed? 

- “Betrokkenheid en de ontwikkeling van de vrijwilligers 

- Vruchtbaarheid en de ontwikkeling van de bodem 

- Biodiversiteit. Ik zie veel verschillende vogels, vlinders, insecten. Maar ook buurtkatten die 

op muizen jagen. 

- Voldoende oogst 

- Betrokkenheid en gebruik van anderen met de tuin. Mensen voelen vrijheid en gaan lekker 

hun eigen gang. Vrijwilligers komen wanneer ze willen. Jnana maakt op eigen initiatief 

dankbaar gebruik van de tuin voor bijvoorbeeld een wandelmeditatie.” 

 

5. In de beheerfase; wat kan er volgens jou beter? 

“Betrokkenheid van de omwonenden. Ik vermoed dat dit samen kan hangen met de tijdelijkheid van 

de tuin.” 

 

6. In hoeverre ben je tevreden over de samenwerking met Groenkracht in algemene zin?  

“Het gaat goed. Het is leuk om te zien dat sommige leden van het bestuur (Ted en Kees) vaak komen 

werken in de tuin.”  
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7. In hoeverre ben je tevreden over de communicatie met Groenkracht in algemene zin?  

“Tevreden. Wat ik wel mis is de mogelijkheid om zelf direct met de vrijwilligers en plukkers te 

communiceren. Dit gaat nu altijd via Groenkracht. Het zou voor mij praktisch zijn om dit zelf in de 

hand te hebben en een beetje vrij te laten. Ik zit te denken aan een aparte mailinglist, een 

facebookgroep of een whatsappgroep. Dit geeft ook mogelijkheid tot een onderlinge chat.” 

 

8. Wat heeft de PROEFtuin jou gebracht? 

“Heel veel. De PROEFtuin brengt mij dingen die ik belangrijk vind en heb ontwikkeld bij elkaar. Ik krijg 

hier erkenning voor mijn kennis en ervaring. Ik kan mijn ei kwijt en ik word er blij van!” 

 

9. Tot slot, heb je nog goede ideeën, suggesties of opmerkingen die nog niet aan de orde zijn 

gekomen? 

“Wat is het perspectief als de tuin zo opgeheven wordt? Wat gaan we samen met de vrijwilligers 

doen? Ik zou dit graag met hen en Groenkracht willen bespreken en bijvoorbeeld een plan willen 

maken. Ik zou het vervelend vinden als de tuin zo plotseling weg is en we laten onze betrokken 

vrijwilligers teleurgesteld achter. Als ik hier iets voor zou kunnen doen dan graag.” 
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Interview met Ron Broekhart – eigenaar van Yoga Studio Jnana 

Door: Suzanne le Comte 

Datum: 13 januari 2016  

 

 

1. In hoeverre worden volgens jou de 3 doelen gehaald?  

Ron wist 2 van de 3 doelen globaal te benoemen. (1&2) 

Doel 1: 8  Doel 2: 7  Doel 3: 6, maar hij weet er niet echt iets van 

 

2. In de voorbereidings- en aanlegfase; wat is er volgens jou goed gegaan? 

Jnana heeft tijdens de aanlegfase de lunch en voorzieningen voor de vrijwilligers verzorgd. Dit is goed 

gegaan. Het aansturen van deze vrijwilligers ging goed en tijdens de hele aanlegfase heeft hij het als 

lekker druk en gezellig ervaren. 

 

3. In de voorbereidings- en aanlegfase; wat kan er volgens jou de volgende keer beter? 

Ron heeft van verschillende mensen begrepen (andere hoveniers en mensen met een 

kennisachtergrond) dat de indeling van de tuin niet helemaal logisch is.  

 

4. In de beheerfase; wat gaat er volgens jou goed? 

De kas en het yogaveldje zijn een succes. Jeanet (kwam even langslopen) geeft aan dat ze het fijn 

vindt dat ze de tuin (naast het yogaveldje) ook mag gebruiken voor haar zwangerschapscursussen. 

 

5. In de beheerfase; wat kan er volgens jou beter? 

Een beter omheining. Er worden nu honden en katten uitgelaten. Er wordt plantenmateriaal gestolen 

en er is een wildplasser. Ingrijpen heeft geen zin en is niet zonder risico. Ron en Jeanet geven aan dat 

ze het onverstandig vinden dat de tuin onbeheerd wordt achtergelaten. 

 

6. In hoeverre ben je tevreden over de samenwerking met Groenkracht in algemene zin?  

“In het begin ging het goed, later is het bijna helemaal gestopt.”  

Zoals eerder aangegeven is er tijdens de aanlegfase nauw samengewerkt en zijn er ideeën 

uitgewisseld en op papier gezet. Na de opening van de tuin is hier nooit meer op terug gekomen en 

dat vindt Ron erg jammer.  

Ron geeft meerdere malen aan dat er meer uit de tuin gehaald kan worden qua samenwerking en 

activiteiten.  Ron zegt dat zij de faciliteiten (warme ruimte om te lunchen en een toilet) en ideeën 

kunnen bieden en waar zowel Jnana als de PROEFtuin baat bij kunnen hebben. Ron is stomverbaasd 

dat het contact vanuit Groenkracht is verwaterd en vraagt zich af of hij misschien wat fout heeft 

gedaan. 

“Zonde! Gemiste kans!” 

 

7. In hoeverre ben je tevreden over de communicatie met Groenkracht in algemene zin?  

In het begin en tijdens de aanlegfase was het prima. Ze werden op de hoogte gehouden en er werd 

regelmatig gekletst bij een kop koffie. Na de zomer is dit verwaterd en nu horen ze niets meer. Ze 

kregen het gevoel alsof er niemand meer enthousiast was. 
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Verder was er wat onduidelijkheid over afspraken. Jnana zou low-budget cateren, maar Groenkracht 

is met andere duurdere cateraars samen gaan werken. Ron was hierover verbaast voelt zich op een 

zijspoor gezet.  

Het doel van Jnana was om met Groenkracht samen 1 partij te vormen, maar dat is er helaas nooit 

van gekomen. 

 

8. Wat heeft de PROEFtuin jou gebracht? 

Yogaveldje. Het is prettig om voor de deur buiten les te kunnen geven. 

 

9. Tot slot, heb je nog goede ideeën, suggesties of opmerkingen die nog niet aan de orde zijn 

gekomen? 

Nvt. 
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Interview met Jack Boers en Esther Ellerbroek – medewerkers van kindercentrum ZieZoo 
Door: Kees Louisse 
Datum: 21 januari 2016 
 
 
Jack en Esther zijn de twee medewerkers van Ziezoo die het meest direct betrokken zijn bij de 

activiteiten in de PROEFtuin. Esther is doorgaans met de kinderen op de PROEFtuin, iedere 

donderdag van half 4 tot 5 uur. 

 
1. In hoeverre worden volgens jullie de 3 doelen van de PROEFtuin gehaald? 

Doel 1 krijgt van Jack en Esther een 8. Zij kijken hierbij vanuit het perspectief van Ziezoo en zien bij de 

bezoeken van de groepjes kinderen aan de PROEFtuin dat Menno Swaak hieraan regelmatig 

aandacht besteedt.  De betrokkenheid beperkt zich niet tot het stuk tuin dat de kinderen zelf 

bewerken; ze komen (met Menno) in de hele tuin.  Ze krijgen vanuit Montessori en Ziezoo zelf hierin 

al veel mee en in de PROEFtuin zien en horen ze hoe het er in de praktijk uitziet.  

Doel 2 geven mijn gesprekspartners een 5. Ook hier kijken ze vanuit het perspectief van Ziezoo en ze 

verbinden het aan het gegeven dat de activiteiten van de kinderen in de PROEFtuin zich afspelen op 

een moment dat er geen andere activiteiten in de PROEFtuin zijn. Ze zijn dus nogal geïsoleerd van de 

rest van de werkprocessen in de PROEFtuin. Ziezoo heeft als doel om in 2016 op zoek te gaan naar 

mogelijkheden om dit te verbeteren en te bezien of er een koppeling mogelijk is met de reguliere 

werktijden in de PROEFtuin.    

Over doel 3 hebben Jack en Esther geen mening.  

 

2. Wat is er volgens jou (alleen Jack was in die fase betrokken) goed gegaan in de 

voorbereidings- en aanlegfase en wat kan beter de volgende keer? 

Tijdens de aanleg waren groepjes kinderen van Ziezoo betrokken bij de werkzaamheden waaraan 

ook vrijwilligers deelnamen en zo kwam een mooie wisselwerking tussen kinderen en volwassenen 

tot stand, waar de kinderen van genoten en profiteerden. Vooral het sjouwwerk met compost en 

houtsnippers was voor de kinderen geweldig leuk.  

Wat beter had gekund in die fase is de communicatie met Esmeralda van Tuinen over de 

mogelijkheden voor de kinderen van Ziezoo. Bij Ziezoo leefde de verwachting dat de kinderen elke 

week in de PROEFtuin terecht konden, maar dat bleek niet zonder begeleiding vanuit Groenkracht 

mogelijk. Ziezoo wijdt dit communicatieprobleem aan zichzelf. Zoals gezegd hebben groepen 

kinderen bij de aanleg geholpen en de communicatie met Esmeralda daarover is goed gegaan. Jack is 

ook erg tevreden over de rol van Rutger Spoelstra, die met veel geduld kinderen aan zinvolle 

activiteiten heeft gezet.   

 

3. Wat gaat er volgens jullie goed in de beheerfase en wat kan beter?  

In de beheerfase is de regeling tot stand gekomen waarmee nu iedere week een groepje kinderen in 

de PROEFtuin bezig is. Door Groenkracht is in de zomer van 2015 een subsidie aangevraagd voor de 

(inhoudelijke) begeleiding van de activiteiten en die subsidie is verstrekt en Menno Swaak begeleidt 

vanaf september iedere donderdagmiddag de activiteiten. De betrokken kinderen zijn 

superenthousiast en ook Esther gaat er iedere week met veel plezier met de kinderen heen en ziet 

vooral blije gezichten. Dat is de belangrijkste ervaring tijdens de beheerfase.  

Vanuit Ziezoo gezien is er verder grote tevredenheid over de communicatie over de activiteiten van 

de kinderen in de PROEFtuin, zowel met Esmeralda (de zakelijke kant, via Mariette) als met Menno. 
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Ziezoo werkt hard aan voortzetting in 2016, maar ziet ook dat daar nog wel wat voor nodig is, vooral 

om het financieel haalbaar te houden. Nu wordt de begeleiding van Menno nog uit de subsidie 

betaald, maar dat loopt een keer af in 2016. Het zal ook de nodige inspanningen van Ziezoo vragen, 

bijvoorbeeld het op zoek gaan naar andere financieringsbronnen door ook andere groepen te 

betrekken zoals scholen (Montessori) of andere instellingen van kinderopvang te betrekken. Daar is 

een plan voor in de maak.   

 
4. In hoeverre zijn jullie tevreden over de samenwerking met Groenkracht over de 

PROEFtuin?  

Uit voorgaande (vraag) blijkt dat Ziezoo tevreden is over de samenwerking met Groenkracht over de 

PROEFtuin. 

 

5. In hoeverre zijn jullie tevreden over de communicatie met Groenkracht over de PROEFtuin?  

Voor Jack en Esther werkt de communicatie met de vrijwilligers via de nieuwsbrief goed.  

 

6. Wat heeft de PROEFtuin jullie gebracht? 

 De PROEFtuin sluit aan bij de visie en de denkbeelden van Ziezoo en versterkt het activiteitenaanbod 

van de kinderopvang. Het feit dat iedere donderdag een groep kinderen enthousiast  terug komt van 

de tuin is voor Esther en Jack een groot genoegen. En Esther geniet zelf ook volop van haar 

bezigheden met de kinderen in de PROEFtuin.  

 
7. Hebben jullie nog goede ideeën, suggesties of opmerkingen die nog niet aan de orde zijn 

gekomen? 

 Jack en Esther doen de volgende suggestie: 

Het zou fijn zijn als er gereedschap zou zijn dat past bij de maat van de kinderen. Ze denken daarbij 

aan schoppen, schoffels en (een) kruiwagen(s). Ze zijn zelf ook aan het rondkijken wat er is en wat er 

mogelijk is, maar als in de PROEFtuin voor meer kinderactiviteiten gereedschap nodig zou zijn en 

Groenkracht hierin wil investeren houdt Ziezoo zich aanbevolen. 
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Interview met Antje Ten Haaf - omgevingsmanager bij Ontwikkelingsbedrijf Spoorzone Delft (OBS) 

Door: Ted van der Klaauw 

Datum: 21 januari 2016 

 

1. In hoeverre worden volgens jou de 3 doelen gehaald?  

Antje is niet bekend met de doelen. 

Nadat de doelen zijn medegedeeld geeft ze het volgende aan: 

- “Doel 1 is wel  gehaald, maar m.b.t. de bewoners (direct omwonenden) kan dit nog beter. 

Omwonenden zien wel wat er gebeurt en draagt allicht bij aan vergroten bewustwording. 

- Doel 2 is ook behaald, bijvoorbeeld in samenwerking met Ziezoo of met scholen.” 

Antje heeft wel het idee dat hier ook meer mogelijk is, door de PROEFtuin en de 

mogelijkheden die de PROEFtuin biedt nog meer zichtbaar te maken. Dat heeft ook weer een 

positief effect op het eerste doel. 

- Doel 3, daar heeft Antje geen kijk op. Ze weet wel dat het steeds lastiger wordt om 

inkomsten te genereren uit re-integratietrajecten etc., omdat veel sociale organisaties hier 

ook enorm op hebben bezuinigd. 

 

2. In de voorbereidings- en aanlegfase; wat is er volgens jou goed gegaan? 

“Goed dat er een bewonersinformatieavond was, waar de bewoners mochten meedenken.” 

 

3. In de voorbereidings- en aanlegfase; wat kan er volgens jou de volgende keer beter? 

- “De inbreng van bewoners toch duidelijker communiceren en een vervolg geven. 

- De fase dat onkruid erg hoog was (aan de randen) gaf de tuin een rommelig aanzicht, hier 

had misschien eerder onderhoud kunnen worden gepleegd, ten gunste van  de visuele 

aantrekkelijkheid.” 

 

4. In de beheerfase; wat gaat er volgens jou goed? 

“Het beheer gaat in zijn algemeenheid goed, ook afstemming OBS-PROEFtuin gaat nu gelukkig naar 

behoren, terwijl in het begin OBS daar een paar steken in heeft laten vallen.” 

 

5. In de beheerfase; wat kan er volgens jou beter? 

Weet ze niet. 

6. In hoeverre ben je tevreden over de samenwerking met Groenkracht in algemene zin? 

“Goed. Vooral contact met de voorzitter (Ted) en dat verloopt prima.” 

 

7. In hoeverre ben je tevreden over de communicatie met Groenkracht in algemene zin? 

Goed. Antje is wel van mening dat voor de PROEFtuin er meer aandacht kan zijn voor een 

communicatieve opstelling. Daarmee bedoelt ze dat het nog steeds lijkt of het een beetje een 

‘besloten club’ is, terwijl dat niet zo is. “Probeer de drempel die een deel van de buitenwacht ervaart 

(maar er niet is) weg te nemen, door meer mensen aan te spreken of informatie te geven dat 

iedereen welkom is.” 

8. Wat heeft de PROEFtuin jou gebracht? 

Niet van toepassing 
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9. Tot slot, heb je nog goede ideeën, suggesties of opmerkingen die nog niet aan de orde zijn 

gekomen? 

- “Meer de bekendheid opzoeken. Kan ook meeliften met de nieuwsbrief van OBS, kan 

daar Heleen voor benaderen (communicatie OBS). 

- Bij de tuin zelf meer informatie bieden, wat de tuin precies behelst en hoe het werkt en 

hoe vrijwilligers mee kunnen doen. 

- Meer de buurt erbij proberen te betrekken (dan gaan zij zich meer eigenaar voelen en 

houden een oogje in het zeil).” 

 

 

 

 

 

 


