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L USTRUMJAAR , TIJD VOOR BEZINNING
Voor Groenkracht was 2017 een lustrumjaar. Op 7 augustus 2017 is het 5 jaar geleden dat
Stichting Groenkracht officieel is opgericht. Dit lustrumjaar heeft Groenkracht benut om te
bezinnen op de strategie om haar doelen te bereiken. De doelstelling van de Stichting is: het
verbinden van personen en plaatsen in Delft en omgeving om eenieder bewust te maken
van de mogelijkheden van duurzaam voedsel en het realiseren en het vergroten van het
gebruik van duurzaam voedsel. De Delftse PROEFtuin speelde een belangrijke rol in de
strategie om hieraan invulling te geven. Aangezien 2017 het laatste jaar is van de Delftse
PROEFtuin zoals we hem kennen, hebben we gezocht naar een nieuwe locatie voor een
doorstart van de PROEFtuin. We hebben echter geen samenwerkingspartner gevonden die
met Groenkracht een nieuw initiatief van de grond wil krijgen. We hebben ook
geconcludeerd dat de PROEFtuin Stichting Groenkracht nadrukkelijk in Delft (en breder) op
de kaart heeft gezet als organisatie met kennis en power om initiatieven op het gebied van
‘groen in de buurt’ van de grond te krijgen. Groenkracht heeft zich op de volgende terreinen
geprofileerd en is daar sterk in:
! Aanleggen en adviseren in het beheer van buurtmoestuinen, samen met bewoners en
maatschappelijke organisaties.
! Partijen bij elkaar brengen, die zich inzetten voor het verduurzamen en vergroenen van
Delft.
! Organiseren van educatieve activiteiten voor verschillende doelgroepen.
Met deze werkzaamheden zal Groenkracht zich ook in de toekomst blijven inzetten.

T UINEN
D E L F T S E PROEF T U I N
Aan het begin van 2017 krijgen we te horen dat dit het laatste jaar is van de PROEFtuin, zoals
we hem kennen. De grondeigenaar wil de grond van het noordelijk deel van de PROEFtuin,
waar de kas staat, gebruiken voor de voorbereidingen van bouwwerkzaamheden. Ook de
loods wordt gesloopt waar de gereedschapopslag is en waarvandaan we stroom en water
halen. Tot half oktober is de tuin nog goed in gebruik geweest, met 12 plukabonnees en veel
vrijwilligers. Er was echter wel een dip in het vrijwilligersanimo tijdens een periode in het
voorjaar dat beheerder Marijtje afwezig was in verband met ziekte. In oktober is het
noordelijk deel ontmanteld. Veel bomen, struiken en materialen hebben een nieuwe plek
gekregen in andere tuinen en initiatieven. De keet is verplaatst naar het zuidelijk deel en het
gereedschap ook.
Het Programma Groen Dichterbij Delft 2016/2017 werd afgerond. Dit programma is erop
gericht om groenparticipatie te bevorderen en is gefinancierd door de provincie ZuidHolland en uitgevoerd door IVN in samenwerking met Stichting Groenkracht. In de
PROEFtuin organiseerden we een aantal activiteiten binnen dit programma.
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Tijdens NL Doet op 10 maart hebben we een flink aantal werkzaamheden laten verrichten
die we vanuit Groenkracht begeleidden. Er waren veel vrijwilligers actief, onder andere
medewerkers van de bedrijven Trimension en Prowareness.
Om de actieve tuiniers uit de PROEFtuin ook in de toekomst blijvend te organiseren hebben
we een tuincommissie opgericht die in 2018 de tuindeelnemers gaat begeleiden: Margo,
Myrthe en Wim.

A A N L E G C A M P U S F A R M TUD E L F T
Op het campusterrein van Sport & Cultuur hebben we de Campus Farm aangelegd samen
met studenten. De tuin is circa 400 vierkante meter groot. Studenten hebben hier een eigen
stukje moestuin en er is een aantal gezamenlijke stukken met onder andere fruitstruiken en
bijen- en vlinderplanten. Er is ook een koepelkas in de tuin.
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De tuin is geopend op 28 juni 2017. De tuin krijgt blijvende ondersteuning van Groenkracht
in opdracht van TUDelft, gemiddeld 2 uur per week.

VOORBEREIDINGEN

NIEUWE TUIN

BRAHMSLAAN

In opdracht van gemeente Delft hebben we voorbereidingen gedaan voor een nieuwe
buurtmoestuin naast basisschool de Horizon aan de Brahmslaan. De tuiniers van de
inmiddels opgeheven tuin het Gillis Paradijs krijgen hier een nieuw tuintje. Samen met
kinderen, ouders en andere buurtgenoten is de locatie geanalyseerd en een ontwerp
gemaakt. Op Burendag in september is een eerste start gemaakt met de aanleg door alvast
een smulhaag aan te leggen met de tuiniers.

OVERIGE

TUINEN

De Tanthoftuin krijgt begeleiding van Groenkracht door te bemiddelen bij onenigheid bij de
tuiniers. Na een ingreep waarbij één tuinier de toegang tot de tuin is ontzegd, is er weer
ruimte ontstaan voor nieuwe energie en nieuwe deelnemers. Materialen worden
aangeschaft.
In de Bijentuin organiseren we een aantal vergaderingen met de tuiniers om hernieuwde
afspraken te maken over de verdeling van de tuintjes en het gezamenlijk beheer.
De Wippoldertuin, Papavertuin, de Stuivertuin in Delfgauw en de Popta Garden draaien
zelfstandig. We houden wel regelmatig vinger aan de pols bij de verschillende
tuincommissies.
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E DUCATIE
KINDEREDUCATIE
Het programma Groen Doet Goed 2016/2017 werd uitgevoerd tot de zomervakantie,
waarbij we moestuinlessen in de PROEFtuin verzorgden aan kinderen in de leeftijd 4 tot en
met 12 jaar. Wekelijks kwam een groep kinderen van kindercentrum Ziezoo op
donderdagmiddag naar de PROEFtuin en kregen begeleiding van Menno.
Daarnaast hebben we moestuinlessen verzorgd voor 3 klassen van de Montessorischool, 3
klassen van de Freinetschool en een klas van de Laurentiusschool. Ook is een groep van
kindercentrum ’t Kickertje vier maal begeleid in de PROEFtuin en kindercentrum True Colors
is twee maal begeleid. Ook hebben we een activiteit verzorgd tijdens de Winterspelen op 25
februari in samenwerking met de Delftse Natuurwacht.
Na de zomervakantie is een start gemaakt met Groen Doet Goed 2017/2018 waarbij we
scholen helpen bij het vergoenen van hun school in samenwerking met
Duurzaamheidscentrum de Papaver, Stichting Kindertuinen en Stichting Ad Naturam. Voor
een aantal scholen maken we een programma op maat in het kader van ‘Gezonde Scholen
worden steeds groener’, waarvan de uitvoering in 2018 plaatsvindt.

TU

CURSUS

GARDENING

Op de TUDelft gaf Rutger twee maal in 2017 de cursus Gardening. De Campus Farm wordt
hierbij benut. De cursussen bereiken bijna altijd het maximaal aantal deelnemers, vooral
studenten maar ook niet-studenten doen mee.
WORKSHOPS
Workshop ‘stekken en vermeerderen’ op 25 februari door Marianne Bakelaar is goed
bezocht en gewaardeerd. Deze workshop was gefinancierd door ERGroeit en Fonds1818.
De doorlopende workshop die we aanboden op BuytenDelft op 2 april over ‘zelf je eigen
eten verbouwen’ door Rutger Spoelstra was goed ontvangen en veel bezocht.
De workshop ‘wormencompostbak opzetten’ door Menno Swaak op 8 april in de PROEFtuin
werd bezocht door helaas maar één persoon.
De workshop pesto maken bij de TU Student Farm is bezocht door circa 50 studenten.
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MAATSCHAPPELIJKE STAGIAIRS
Beheerder Marijtje heeft twee maatschappelijke stagiairs begeleid in de PROEFtuin.

O VERIGE PROJECTEN EN ACTIVITEITEN
In januari en februari hebben we een aantal vrijwilligersbijeenkomsten gehouden met als
doel om een doorstart van de PROEFtuin voor te bereiden op een andere locatie. Er hebben
verkenningen plaatsgevonden voor een samenwerking met de tuin bij Pieters’ Kamer van
Peter van Foreest en IVN. Ook zijn er gesprekken geweest met Grotius Praktijkschool voor
een samenwerking op hun nieuwe schoollocatie. Ook is de gemeente benaderd voor locaties
en ondersteuning. Het is echter niet gelukt om een locatie en een samenwerkingspartner te
vinden. Vervolgens hebben we tijdens de maandelijkse vrijwilligersbijeenkomsten de
vrijwilligers verschillende mogelijkheden laten zien voor plekken waar in de toekomst
getuinierd zou kunnen worden:
- er zijn nog plekken vrij in de Wippoldertuin;
- in Tres Virides van Stichting Ad Naturam worden plekken gemaakt voor
vrijwilligerstuintjes
-

een tuinier van de PROEFtuin start een eigen initiatief voor een tuin in Schipluiden

Ook is een aantal tuiniers van plan om in de toekomst in hun eigen buurt een buurttuin te
starten, bijvoorbeeld in de buurt van de Isaac da Costalaan en de Aart van der Leeuwlaan.
Het lustrumjaar hebben we gevierd met een etentje met het bestuur en alle medewerkers.
Op 14 maart 2017 gaven we een lunchwandeling met toelichting in de PROEFtuin voor
medewerkers van InHolland College.
Op 27 mei organiseerde Groenkracht een fietstocht voor gemeenteraadsleden. We
bezochten een aantal buurtmoestuinen, waarbij we toelichting gaven. Ook bespraken we
knelpunten met de gemeente en vroegen we om meer ondersteuning van kleine groene
initiatieven.
De Popta Garden was te zien op de tentoonstelling Maak! van 26 november 2017 t/m 21
januari 2018 in het Prinsenkwartier.

O RGANISATIE
Het stichtingsbestuur bestond in 2017 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) en Remco Looman (systeembeheer). Daarnaast verzorgen de
volgende zelfstandigen een aantal stichtingstaken:
-

Marijtje Mulder beheert de PROEFtuin, met Suzanne Luppens als invalkracht
Rutger Spoelstra maakt ontwerpen en organiseert de educatie
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-

Suzanne Stolk is projectleider Groen Doet Goed en projectleider buurtmoestuin
Brahmslaan
Menno Swaak begeleidt de kindereducatie in de PROEFtuin
José Hamer is aanvullende kracht bij tuinwerkzaamheden
Carola van der Heijden verzorgt de communicatie van de stichting
Marian van Leeuwen doet de boekhouding

C OMMUNICATIE EN PUBLICITEIT
We hebben maandelijks nieuwsbrieven verstuurd aan ruim 1.000 abonnees. Ook op social
media zijn we actief geweest.
Offline zijn we zichtbaar geweest met een stand op de Lentefair op 2 april bij
Duurzaamheidscentrum de Papaver.

Tot slot ontvingen we in verkiezingstijd nog een Groene kaart van de ChristenUnie. Zij
waarderen Groenkracht ‘voor de verbinding van stad en voedsel en het bevorderen van
voedsel bewustzijn. Een prachtig duurzaam initiatief!’, aldus fractievoorzitter Joëlle Gooijer.
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