JAARVERSLAG 2016
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 2016.

2016 IN GROTE LIJNEN
Groenkracht heeft haar missie in 2016 uitgedragen middels een reeks van activiteiten, waarin
net als in 2015, de Delftse Proeftuin centraal stond. De Delftse Proeftuin heeft in 2016 de
functie vervuld van een waardevolle plek centraal in Delft waar veel Delftenaren graag
komen. Om er te zijn, om mensen te ontmoeten, om nieuwe ervaringen op te doen, om te
leren met gewassen om te gaan en ontspanning van lichaam en geest. Er hebben tal van
activiteiten plaatsgevonden op het gebied van educatie, ontmoeting, ontspanning en
kennisuitwisseling. Onderstaande staatje geeft daar een cijfermatig beeld van.

Activiteiten van Groenkracht in 2016 en deelname daaraan in cijfers

Verderop in het jaarverslag komt dat uitgebreider aan de orde.
Met de Delftse Proeftuin is Groenkracht herkenbaar en aanspreekbaar.
In 2016 heeft Groenkracht ook een nieuwe buurtmoestuin aangelegd: de Popta Garden als
buurtmoestuin geopend. Het is een moestuin voor en door de buurtbewoners van de
Poptahof.
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Opening van de Popta Garden

Het Jaarverslag geeft de ontwikkelingen in 2016 weer voor de volgende thema’s: organisatie
en communicatie, de tuinen van Groenkracht, educatie en Groenkracht-projecten.

O RGANISATIE EN C OMMUNICATIE
Het stichtingsbestuur bestond in 2016 uit: Ted van der Klaauw (voorzitter), Kees Louisse
(secretaris), Stijn van Liefland (penningmeester).
Esmeralda van Tuinen is als directeur van Groenkracht verantwoordelijk voor de dagelijkse
gang van zaken van de stichtingsactiviteiten. Ook is zij projectleider van de Delftse Proeftuin.
Esmeralda werd op verschillende terreinen ondersteund door vrijwilligers: door Wouter van
den Haak (coach), Suzanne le Comte (administartief werk), Svetlana Lykova (praktische
zaken) en Remco Looman (systeembeheer). Voor de organisatie het oogstfeest op 15
oktober heeft Cheyenne Raadtgever (als stagiaire) veel werk verricht. Daarnaast verzorgen
de volgende zelfstandigen een aantal stichtingstaken:
-

Marijtje Mulder beheert de Proeftuin
Rutger Spoelstra maakt ontwerpen en organiseert de educatie
Menno Swaak begeleidt de kindereducatie in de Proeftuin
Carola van der Heijden verzorgt de communicatie van de stichting
Marian van Leeuwen doet de boekhouding

Samen met deze professionals en het bestuur vindt de afstemming van strategische zaken
rondom de Proeftuin plaats in het Kernteam Proeftuin.
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H ET NETWERK
DE PRESENTATIE VAN GROENKRACHT NAAR BINNEN EN NAAR BUITEN

Groenkracht heeft in 2016 veel energie gestoken in het op de hoogte houden van de
betrokkenen bij de Groenkracht-activiteiten. Er zijn 7 Nieuwsbrieven verstuurd naar het hele
Groenkracht-netwerk dat 1040 contacten telt. Daarnaast kregen ca 110 vrijwilligers/
medewerkers 13 keer een nieuwsbrief en ca 70 plukkers en meest betrokken vrijwilligers en
andere direct betrokkenen bij de Proeftuin 11 keer een nieuwsbrief over de (werkzaamheden
in) de Proeftuin.
De Stichting heeft zich bij het Foodfestival op 18 september gepresenteerd met een stand.
In de loop van het jaar heeft de Delftse Proeftuin in de Delftse media in de aandacht gestaan,
onder andere in de Straatkrant van de regio Den Haag (‘Groente plukken tussen flats en
kaalslag’) en een beknopt artikel in de Delftse Post n.a.v. Burendag. 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.
SAMENWERKINGSPARTNERS

In 2016 heeft Groenkracht samengewerkt met de volgende organisaties:
•

•

•
•
•
•
•

Groenkracht verzorgt binnen het programma Groen Doet Goed Delft 2016/2017 het
project ‘Van de grond naar de Mond’ in de Delftse Proeftuin samen met Kindercentrum
Ziezoo. Groen Doet Goed is een samenwerking tussen Gemeente Delft, IVN Delft,
Papaver, BuitenLeeft, BuytenDelft, de Delftse Natuurwacht en Stichting Groenkracht.
Groenkracht verzorgt een aantal projecten binnen het programma Groen Dichterbij Delft
2016/2017. Dit programma is een samenwerking tussen IVN Zuid Holland Groen
Dichterbij en Stichting Groenkracht.
Groenkracht is partner van Delftse Uitdaging, met regelmatig organiseren van
bijeenkomsten rondom Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
Groenkracht werkt nauw samen met DelftDesign, TOP en Prinsenkwartier.
Ron Blom (Tingelen) heeft een film rondom de Proeftuin geproduceerd.
Imker Bee-Ware produceert met 3 bijenkasten honing op de Proeftuin.
Overproductie van groenten aan Kistje Vol Smaak.

OPDRACHTGEVERS

In 2016 kende Groenkracht de volgende opdrachtgevers:
• Gemeente Delft voor onder andere begeleiding van buurttuinen in Buitenhof
• Woonbron Delft voor de aanleg van de buurttuin in Poptahof
• TU Delft: het geven van cursussen Gardening en advies en ontwerp voor nieuwe
concepten rondom stadslandbouw bij TU Farming
• Begeleiding van stadslandbouwinitiatieven in nieuw te ontwikkelen buitenruimte van
Collectief Particulier Opdrachtgeverschap project Geworteld Wonen.
• Buurttuin Delfgauw voor de basiscursus
SPONSOREN

•

•
•

De zes leden van ons Comité van aanbeveling hebben de stichting ondersteund: Wilma
Broeseliske, William van Treuren, Jan Bloemberg, Hiltrud Potz, Yuri Verbeek en Tijn
Noordenbos.
24 Vrienden van de Delftse Proeftuin doneren jaarlijks een bedrag van €20, €50 of €100.
De Living sponsort Groenkracht met een maandelijkse financiële bijdrage.
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•
•
•
•
•

Hovenier van der Heijden heeft de Proeftuin met een flink bedrag eenmalig gesponsord.
Kistje Vol Smaak heeft ons ook een eenmalig bedrag gedoneerd.
Van de Lions Club Delft Antoni van Leeuwenhoek hebben we een bijdrage ontvangen die
zij tijdens Lichtjesavond 2015 voor de Proeftuin hadden opgehaald.
Van de gemeente Delft hebben we in natura diverse bijdragen gekregen, waaronder
houtsnippers voor een aantal buurttuinen.
De terrasmeubelen in de Proeftuin zijn gesponsord door WestCord Hotel.

NETWERKACTIVITEITEN

In 2016 heeft Groenkracht de volgende netwerkactiviteiten georganiseerd:
• 22 januari: een bijeenkomst met permacultuurprofessionals (13 mensen) uit de regio,
geïnitieerd door Stichting Groenkracht met als doel om nader met elkaar kennis te
maken en te bespreken waar de behoeften liggen voor uitwisseling.
• Op 4 maart is de film van Tingelen vertoond in de naast de Proeftuin gelegen Loods015.
De film van Ron Blom geeft de placemaking activiteiten in en rond de Proeftuin weer. Er
kwamen 40 mensen naar de film kijken, en er werd soep geserveerd met een drankje.
Groenkracht organiseerde ook een zadenruilbeurs.
• 17 maart: een workshop Stadslandbouwgame met directie en bestuur van Groenkracht,
met ambtenaren van het Ruimtelijke en van het Sociale Domein van de Gemeente Delft,
met de omgevingsmanager van OBS (Ontwikkelbedrijf Spoorzone) en met Ron Blom
(Placemaking Tingelen). Het doel van het spel was om waarden van de Proeftuin te
bespreken en te koppelen aan belangen en doelen van de aanwezige actoren. Dit heeft
geleid tot vervolgafspraken met Gemeente Delft. Ter gelegenheid van deze workshop
heeft Ron Blom een film gemaakt over de waarde van de Delftse Proeftuin.
• 11 juni: Open Tuinendag (tuin opengesteld voor publiek + rondleidingen georganiseerd)
• 26 augustus: vriendendag op de Proeftuin (voor vrienden, donateurs en Comité van
aanbeveling).
• 29 augustus: overleg met gemeente Delft en OBS over het vervolg van de
Stadslandbouwgame.
DEELNAME AAN EVENEMENTEN VAN DERDEN

Groenkracht heeft in 2016 op de volgende wijze deelgenomen aan door anderen
georganiseerde evenementen:
• 20 februari: deelname aan de Raad voor de Buytehout
• 29 maart: deelname aan workshop Van Leeuwenhoekpark (op dak spoortunnel),
georganiseerd door gemeente en OBS
• 2 april: deelname aan festival ‘Er Groeit Rotterdam’ georganiseerd door Eetbaar
Rotterdam
• 12 april: deelname aan de Beursvloer van de Delftse Uitdaging
• 30 mei: netwerkbijeenkomst Groene Motor
• 3 juni: deelname aan IFOT (International Festival of Technology) thema ‘Campus Garden’,
georganiseerd door TU Delft, Haagse Hogeschool en Hogeschool Inholland
• 24 juni: interview van Groenkracht met Alterra in het kader van een onderzoek naar de
effecten van Stadslandbouw in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken
• 9 september: netwerkbijeenkomst AM Schoemakerplantage
• 12 oktober: bijeenkomst TOP Delft (Techniek Ontmoetings Punt) over ‘de Gezonde Stad’
• 7 november en 1 december: deelname aan Platform31 werkatelier Bewonersinitiatieven
samen met gemeente Delft.
• 14 december: bijeenkomst TOP Delft ‘het Nieuwe Stadsmaken’
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D E T UINEN
DE PROEFTUIN

IN

2016

2016 was het eerste jaar dat de gelegenheid bood een volledige jaarcyclus te doorlopen. De
rol van de beheerder van de Proeftuin, Marijtje Mulder, was hierin essentieel. Haar rol en
inzet garandeert continuïteit in diverse opzichten: van de teelt van de gewassen en het
vastleggen van de ervaringen daarin tot en met de dagelijkse contacten in de Proeftuin met
betrokkenen en belangstellenden.
De situatie rond het beheer van de Proeftuin is iets gewijzigd in 2016. Marijtje laat zich
gedurende een aantal keren in de zomervakantie vervangen door Suzanne (Luppens).
Suzanne is eveneens deskundig op het gebied van permacultuur en is in de startfase van de
Proeftuin ook betrokken geweest. De samenwerking tussen Marijtje en Suzanne loopt goed,
en is voor betrokkenen en voor de Proeftuin verrijkend. Daarnaast wordt Geerten (Kalter) zo
nu en dan ingeschakeld voor bepaalde klussen waar een zekere tijdsdruk op zit, zoals de
randen maaien of boompjes uitsteken.
Het Proeftuinjaar 2016 is al eind 2015 gestart met het opstellen van een teeltplan met
inbreng van een grote groep vrijwilligers. Het teeltplan was de basis voor de planning van
zaaien, bewerken en oogsten voor het hele jaar. Het is, zoals dat hoort bij een plan, in de
loop van het jaar voortdurend bijgesteld en de ervaringen die daarmee zijn opgedaan
vormen de basis voor het teeltplan van 2017. De werkzaamheden in de tuin konden vanwege
het zachte weer al vroeg beginnen (in januari), en er waren al vroeg in het jaar groenten uit
de kas beschikbaar voor consumptie.

De Proeftuin op een winterse dag

DE VOORZIENINGEN

Daarnaast is de beschikbaarheid van (minimale) voorzieningen die het verblijven en werken
ondersteunen van groot belang. De aanwezigheid van de keet, stromend water en een toilet
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zijn voor vrijwilligers een verbetering t.o.v. 2015. En natuurlijk is de beschikbaarheid van de
loods als opslagplaats voor het gereedschap en de materialen onmisbaar.
DE PLUABONNEES EN VRIJWILLIGERS

18 plukabonnees hebben wekelijks van de groenten van de Proeftuin geprofiteerd. De
vrijwilligers voeren het (dagelijkse) werk in de Proeftuin uit. Het betreft een kern van 25
vrijwilligers die met een zekere regelmaat komen, van meerdere keren per week tot eens per
twee weken, en een groep van ca. 20 vrijwilligers die onregelmatig komen, van eens per
maand tot een paar keer per jaar. De mogelijkheid om een eigen stukje Proeftuin in te
richten en te onderhoud is voor veel vrijwilligers aantrekkelijk en draagt bij aan de werving
van nieuwe vrijwilligers. Het heeft betrokken mensen opgeleverd, en op deze wijze is ook
een intensieve leerschool in de Proeftuin ontstaan.
De vrijwilligers kwamen elkaar niet alleen tijdens het werk in de Proeftuin tegen, maar ook bij
de vrijwilligersborrels op de vrijdagmiddagen één keer per maand, bij bijzondere
gelegenheden:
• 8 januari: Filmavond met vrijwilligers (film ‘A farm for the future’) incl. eten
• 25 juni: midzomernachtfeest voor vrijwilligers
• 15 oktober: oogstfeest vrijwilligers
• 12 november: vrijwilligersuitje Groenkracht (Voedselbos Vlaardingen, en een gezamenlijk
etentje dat was bereid door Joke van Kouwenhoven)
De seizoensfeestjes werden erg gewaardeerd.
Ook buiten de groep van min of meer vaste vrijwilligers is er inzet voor de Proeftuin geleverd,
bijv. in het kader van NL Doet op 10 maart: vrijwilligersdagen in het kader van NL Doet.
DE OMGEVING

Naast de vrijwilligers en abonnees komt een handjevol mensen uit de buurt wel eens
wandelen en maandelijks zijn er een paar toevallige bezoekers. Het plaatsen van 8 bankjes en
2 terrastafels met stoelen heeft de tuin uitnodigender gemaakt. Ook hebben we 25
educatieve minibordjes op diverse plekken in de tuin geplaatst. Op bijzondere plekken in de
tuin is er een uitleg over waarom dit nuttig is voor de tuin of waarom we deze plek zo
hebben ingericht, zoals het insectenhotel, de wadi’s, het yogaveldje, de kas, de bijenkasten,
de wilde zone en de aardbeientoren.
DE TEELT

De groenteteelt in de Proeftuin was in 2016 succesvoller dan in 2015, mede vanwege het
werken met een teeltplan, maar ook doordat de bodemkwaliteit verbeterd is en er meer
vrijwilligers waren. De verhoogde bedden zijn een verbetering; de grond wordt minder snel
betreden dus blijft luchtiger en het werkt makkelijker. Met sommige vrijwilligers zijn relaties
ontstaan die specifieke meerwaarde hebben als gevolg van de inbreng van kennis vanuit een
achtergrond in een ander land (China), bijvoorbeeld met planten die een goede aanvulling
zijn op wat er is in de Proeftuin. Vrijwilligers van niet-Nederlandse afkomst zijn doorgaans
niet bekend met de principes van ecologisch tuinieren, zoals over de larven van
lieveheersbeestjes, combinatieteelt, composteren of mulchen, en worden hierin al doende
stap voor stap meegenomen.
De vrijwilligers zijn erg enthousiast over het verwerken van de teelt in gerechten en laten
elkaar graag proeven, zoals tijdens het midzomerfeest. Ook vinden ze de gekke nieuwe
gewassen van Chinese afkomst erg leuk.

6

DE BODEM EN DE BIODIVERSITEIT

De bodem heeft een betere structuur dan in 2015 en droogt minder uit. Groenten doen het
beter. Wormen komen nu overal in de tuin voor, zij het in beperkte aantallen. Er zijn veel
paddenstoelen in de Proeftuin, in 2016 meer dan 10 soorten tegenover 4 soorten in 2015. Ze
groeien graag aan de randen van de paden.
2016 was in de Proeftuin een jaar met veel slakken, die op gezette tijden (zoveel mogelijk)
zijn verwijderd. Omdat er veel lege slakkenhuisjes gevonden zijn is het vermoeden dat er een
egel in de Proeftuin huist (in de takkenril).
Er zijn ratten gesignaleerd (die zijn bestreden), en er zitten heel veel spitsmuizen, die overdag
flink lawaai maken. Twee katten jagen in de tuin (op de spitsmuizen?!). Verder zijn in 2016
meer vogels en insecten waargenomen.
EDUCATIE IN DE PROEFTUIN

Het bespreken van permacultuur vindt veelal plaats naar aanleiding van concrete zaken.
Maar ook in gesprekken tijdens de pauze. Vaak gaat het over de samenhang tussen zaken
zoals het eigen leven, voedsel, gezondheid, maatschappij, natuur en milieu. En wat we zelf
kunnen doen om dingen te verbeteren op die vlakken. Een aantal vrijwilligers heeft zich
duidelijk ontwikkeld, en denkt verder over volgende stappen voor zichzelf en/ of met de
Proeftuin.
De educatie aan scholieren en andere doelgroepen wordt besproken in het hoofdstuk
Educatie.

POPTA GARDEN
In mei 2016 is Popta Garden geopend, een nieuwe moestuin voor de buurt naast het
schoolgebouw van de Parkschool en De Horizon in de wijk Poptahof. Groenkracht heeft deze
tuin in opdracht van Woonbron Delft en in samenwerking met beide scholen, Woonbron,
hovenier van der Heijden en de deelnemers aangelegd. De tuin wordt gebruikt door de
scholen, maar er is ook ruimte voor omwonenden. De tuin is financieel mogelijk gemaakt
door Fonds1818 en GEM Poptahof. Er is veel biodiversiteit, er zijn vlinder- en bijenplanten,
fruitbomen en fruitstruiken geplant, zoals appel, peer, pruim, kers, vijg, aalbes, zwarte bes,
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kruisbes, honingbes, jostabes, framboos, druif, braam, japanse wijnbes, zowel bekende en
onbekende soorten. In het najaar van 2015 heeft Groenkracht het ontwerp gemaakt samen
met de kinderen van de scholen en de volwassen uit de buurt. Vanaf maart tot en met juni
2016 is de tuin aangelegd. Tijdens Nationale Boomfeestdag op 16 maart zijn de fruitbomen in
de Popta Garden aangeplant, samen met de kinderen van beide basisscholen.
Hovenier van der Heijden heeft zware werkzaamheden uitgevoerd, zoals grond aanbrengen,
hekwerk plaatsen, paden graven, een kas geplaatst, waterreservoir met waterpomp
aangelegd, een vijver gegraven en materialen aangeleverd. De 35 moestuindeelnemers
hebben de overige werkzaamheden zelf uitgevoerd onder leiding van Groenkracht, zoals
tegels verwijderen, houtsnippers en compost aangebracht op de paden en bedden,
beplanting geplant, diverse elementen in de tuin gemaakt, zoals kruidenspiraal, klimwand
voor kleinfruit, wilgenpoort, takkenrillen, compostbakken en randen voor de bedden.

Popta Garden in volle pracht een paar maanden na de opening

Een tuincommissie met ouders van kinderen en andere buurtgenoten is actief om na de
aanleg de keuzes op de tuin te maken. Beide scholen organiseren voor de kinderen
activiteiten in de moestuin. Op een speelse manier leren de kinderen hoe ze hun eigen
planten en groenten zaaien, verzorgen en oogsten.

DE

OVERIGE TUINEN

Het Gillis Paradijs en de Bijentuin zijn door Groenkracht begeleid. Met de tuiniers van het
Gillis Paradijs zijn we met succes op zoek gegaan naar een nieuwe locatie voor in 2017,
omdat het Gillis Paradijs eind 2016 is ontmanteld vanwege bouwwerkzaamheden.
De andere buurttuinen die door Groenkracht in voorgaande jaren zijn aangelegd draaien
zelfstandig, zoals de Wippoldertuin, buurttuin Delfgauw, Tanthoftuin en de Papavertuin.
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De Bijentuin in de Gillisbuurt

E DUCATIE
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.

TIEN

EDUCATIEVE WANDELINGEN IN DE

PROEFTUIN

Twee keer in de maand is er aan de hand van een thema een wandeling door de Delftse
Proeftuin gemaakt. De wandelingen werden begeleid door verschillende mensen, elk met
hun eigen expertise. Thema's waren onder andere: bodem, peulvruchten, compost, zaaien in
het najaar, bijen, plantenkeuze. De wandelingen vonden plaats in het kader van de vouchers
van Groenendoen.
Je zou de wandelingen kunnen zien als een soort verdiepingsrondje door de tuin. Hierdoor
leren mensen de tuin beter kennen en wordt duidelijk waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt
in ontwerp en beheer. Daarnaast zorgden de wandelingen voor kennisontwikkeling van de
vrijwilligers. De wandelingen waren toegankelijk voor zowel vrijwilligers als voor andere
geïnteresseerden, zo konden ook nieuwe mensen bekend raken met de tuin.
De wandelingen vonden plaats tussen begin juni en eind oktober. In totaal waren er 10
wandelingen, afwisselend op vrijdagen en zaterdagen om verschillende mensen te kunnen
bereiken. De wandelingen van vrijdag sloten aan op de borrel voor vrijwilligers van de
Proeftuin.
De wandelingen werden wisselend bezocht. Soms waren er meer dan tien bezoekers, soms
maar een paar. Doordat de wandelingen buiten waren was de opkomst erg afhankelijk van
het weer. Ook speelden het thema en de zomervakantie een rol.
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GROEN DOET GOED
Middels het programma Groen doet Goed werkt Groenkracht er middels de Proeftuin aan
mee om verstedelijkte kinderen te (blijven) verleiden en uitdagen om het groen en de natuur
in en om de stad te ontdekken en beleven. Er zijn 103 kindbezoeken geweest van 35 unieke
kinderen. In de praktijk kwam het erop neer dat er wekelijks gemiddeld 6 kinderen educatief
begeleid zijn in de Proeftuin. Daarnaast zijn drie kleuterklassen van de Freinetschool een
ochtend in het voorjaar in de Proeftuin geweest.

SCHOLIEREN
Een 4VMBO-klas van Stanislas heeft in het kader van lessen duurzaamheid de Proeftuin een
keer bezocht. Ook hebben 4 maatschappelijke stagiaires elk 20 uur werkzaamheden in de
Proeftuin verricht. Een groep kinderen van Scouting Vlaardingen nam in 2016 deel aan
Natuurwerkdag in de Proeftuin.

W O R K S H O P S ERG R O E I T

GAAT DE WIJK IN

Groenkracht heeft in 2016 gretig gebruik gemaakt van de mogelijkheden voor het opdoen
van kennis over stadstuinieren middels ERgroeit. ERgroeit staat voor Eetbaar Rotterdam
groeit. Het is een stadslandbouwfestival dat jaarlijks georganiseerd wordt in Rotterdam. In
2016 was de vierde editie. De workshops die op het festival zijn gegeven biedt ERgroeit ook
aan belangstellenden in de regio aan. Dat liep in 2016 via 'ERgroeit gaat de wijk in' en deze
zijn mede mogelijk gemaakt door Fonds1818.
De volgende workshops zijn door Rutger Spoelstra van Groenkracht georganiseerd:
! Wildplukwandeling op 7 juli, door Edwin Cornelissen in de Proeftuin

Wildplukken in de Proeftuin in het kader van ErGroeit

! Natuurlijk plaagbeheer op 2 oktober, door Menno Swaak in de Proeftuin
! Werken met de zeis op 8 oktober, door Sandy van den Ban op Middelweg 1, Delft
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! Voedselbossen in een notendop op 2 november, door Xavier San Giorgi in faculteit
Bouwkunde Zaal B, Julianalaan 134, Delft
! Permacultuur: observeren en analyseren op 18 december, door Rutger Spoelstra bij
Geworteld wonen, Warmoestuin 38, Rijswijk
De workshops waren goed bezocht. Alleen bij natuurlijk plaagbeheer waren er maar twee
deelnemers. Stortbuien en een fietstocht bleken geen goede combinatie. De drukst bezochte
workshop was voedselbossen in een notendop waar dertig mensen waren. Bij de overige
workshops waren tien tot twintig deelnemers.

CURSUS MOESTUINIEREN
Verder is de cursus Natuurlijk Moestuinieren aangeboden (9 maart – 15 juni). Er waren zes
deelnemers, allemaal tuiniers van Buurttuin de Stuivelaar in Delfgauw. Een paar keer zijn er
gasten aangeschoven om een les mee te doen. De cursus werd gegeven op het
kinderdagverblijf naast de buurttuin (Kindercentrum Colocolo (Skippy), Florijnstraat 9, 2645
HH Delfgauw) en dat maakte het mogelijk om hier een kijkje nemen en zo theorie en praktijk
met elkaar te combineren. De cursus was gefinancierd met een voucher GroenenDoen van
€1000,- en een eigen bijdrage van €25,- per cursist.
De cursus bestond uit 8 lessen, waarvan 7 lessen van twee uur en een excursie van vijf uur.
Elke les had een thema: zaaien, planten, microklimaat, bodem, compost, wilde zone. Les 6
was een excursie naar Eetbaar Park, Eetbaar Park 2, Pluk!, het H.J. Bos heempark en Mens en
Tuin in DenHaag. Iedere cursist kreeg een cursusboek. De cursus werd gegeven door Rutger
Spoelstra en was deels gebaseerd op eerdere cursussen van stichting Groenkracht.

OVERIGE

WORKSHOPS

Op 28 april gaf Rutger Spoelstra een introductielezing permacultuur aan 8 deelnemers.
In september zijn vier kinderworkshops Zoek OkéMonsters aangeboden, maar deze zijn
nauwelijks bezocht.
Op 14 december organiseerde Groenkracht een workshop Natuurlijk Organiseren onder
leiding van Paul Hendriksen. Een informatieve avond met 8 deelnemers over wat sociale
permacultuur is en tegelijk een introductie voor de cursus Natuurlijk Organiseren.
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ACTIVITEITEN
Op 10 maart 2016 deed Groenkracht mee aan NLdoet op de Proeftuin. Een team van het Else
Kooi Laboratorium, EWI TU-Delft, heeft in de Proeftuin een onderkomen voor voor de
Ziezoo-bso kinderen aangelegd. Onder leiding van Menno hebben de kinderen zelf het
ontwerp gemaakt voor het onderkomen. Enkele dagen daarvoor hebben vrijwilligers
wilgentakken geknipt voor het vlechtwerk van het onderkomen voor de bso-kinderen.
Op 24 september organiseerden Stichting Groenkracht en Groen Dichterbij in het kader van
de nationale Burendag een feest in de Proeftuin. Er was live muziek, een mini markt en
diverse activiteiten, zoals een workshop yoga, een ontdekkingstocht door de Proeftuin en het
maken van vogelhuisjes, dierenmaskers, pesto en smoothies.
Op zaterdag 5 november op de landelijke Natuurwerkdag heeft een grote scoutinggroep (ca
35 mensen) van vrijwilligers zich ingezet voor de Proeftuin. zijn vele bedden bedekt met
karton en gemulcht met bladeren.
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