JAARVERSLAG 2021
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 2021.

O RGANISATIE
In 2021 is ondanks Corona toch een aantal projecten uitgevoerd. Esmeralda van
Tuinen is directeur en is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Zij
wordt ondersteund door Rutger Spoelstra (ontwerp, uitvoering en docent), Marian
van Leeuwen (boekhouding), Renée Schuffelers en Linda Peters (coördinatoren
Mobiele Tuinteam).
Het stichtingsbestuur bestaat uit: vacature (voorzitter), Kees Louisse (secretaris)
en Stijn van Liefland (penningmeester).

N ETWERK
Groenkracht treedt sinds 2021 op als overkoepelende organisatie voor de Groen
doet Goed subsidie-aanvraag door de Naar Buiten! Coalitie Delft, bestaande uit
Stichting Groenkracht, Duurzaamheidscentrum De Papaver, Stichting Kindertuinen
Delft, IVN Delft, Delftse Natuurwacht, Kinderboerderij Tanthof, GGD: JOGG-Delft
en de Gezonde School en de gemeente Delft.
In 2021 is een samenwerking gestart met de Zenschool om samen een
voedselbosje in het Stiltegoed aan te leggen.

Crowdfunding ophalen voor voedselbosje in het Stiltegoed
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Er zijn twee nieuwsbrieven verstuurd naar ruim 1100 geabonneerden: in februari
en juni. Verder hebben we voorbereidingen gedaan voor ons jubileumjaar: in
2022 bestaat Stichting Groenkracht 10 jaar.
Groenkracht heeft in 2021 de volgende netwerkactiviteiten verzorgd:
•
•
•
•

Een rondleiding langs buurtmoestuinen voor Ocycle, blog door Pim en Els
fietsen door Europa (13 maart).
Fietstocht langs buurtmoestuinen voor bewonersinitiatieven Zomertour LSA
Bewoners (23 augustus)
Presentatie Samenwerken met de gemeente tijdens startbijeenkomst Plan
Boom LSA Bewoners (19 oktober)
Lezing Veerkracht aan 25 leden van de Soroptimisten Delft (9 november)

Rondleiding in buurtmoestuin de Stuivelaar tijdens de fietstocht langs
buurtmoestuinen met LSA Bewoners

E DUCATIE
Groenkracht heeft in 2021 de basiscursus Natuurlijk Moestuinieren verzorgd. Van
april tot juni zijn 6 online lessen en een excursie verzorgd met 11 deelnemers.
Voor de TUDelft heeft Groenkracht weer vier maal de cursus Gardening verzorgd
met in totaal 33 deelnemers.

T UINEN
In 2021 zijn de bestaande tuinen Wippoldertuin, Sri Lankapad, Buurttuin de
Stuivelaar in Delfgauw, de Papavertuin, de Bijentuin en de Popta Garden
gecontinueerd. Daarnaast is de TU tuin vergroot en vernieuwd en de
buurtmoestuin Voor bij de Horizon aan de Brahmslaan uitgebreid. Per tuin zijn de
algemene kenmerken weergegeven.
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W IP P O L D E R T U IN
De Wippoldertuin heeft in 2021 zelfstandig gedraaid en heeft een waterpomp
gekregen. Samen met de gemeente is een put met waterpomp aangelegd die
hemelwater van de nabijgelegen flat verzamelt. Een bord geeft uitleg over het
systeem.

Wippoldertuin

Opp
(m²)

#
deelnemers

# bomen

Compost

Wateropslag
(l)

300

8

2

3 bakken

600

In elke buurtmoestuin kan 30 mm per uur water verwerkt worden.

SRI LANKAPAD
De Buurttuin in Tanthof heeft in 2021 zelfstandig gedraaid.

Tanthoftuin

Opp
(m²)

#
deelnemers

# bomen

Compost

Wateropslag
(l)

1000

40

10

3 bakken

vijver

BUURTTUIN DELFGAUW
De Buurttuin Stuivertuin in Delfgauw heeft in 2021 zelfstandig gedraaid. Voor de
activiteiten van NLdoet heeft Stichting Groenkracht de aanvraag bij Oranjefonds
gedaan.

Stuivertuin

Opp
(m²)

#
deelnemers

# bomen

Compost

Wateropslag
(l)

500

30

10

3 bakken

0
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B IJE N T U IN
De buurttuin Bijentuin heeft in 2021 zelfstandig gedraaid.

Bijentuin

Opp
(m²)

#
deelnemers

# bomen

Compost

Wateropslag
(l)

500

20

6

3 bakken

0

P A P A V E R T U IN
De Papavertuin heeft in 2021 zelfstandig gedraaid.

Papavertuin

Opp
(m²)

#
deelnemers

# bomen

Compost

Wateropslag
(l)

400

6

5

3 bakken

2
regentonnen

CAMPUS FARM
De locatie waar de Campus Farm is gerealiseerd is verplaatst. De tuin is opnieuw
aangelegd.

Campus Farm

Opp (m²)

#
deelnemers

# bomen

Compost

Wateropslag
(l)

840

30

15

4 bakken

0

POPTA GARDEN
De Popta Garden heeft in 2021 zelfstandig gedraaid.

4

Popta Garden

V O O R B IJ

DE

Opp (m²)

#
deelnemers

# bomen

Compost

Wateropslag
(l)

1200

32

10

3 bakken

regenton

HORIZON

De tuiniers van de buurtmoestuin aan de Brahmslaan hadden aan Groenkracht
gevraagd om te helpen bij het opknappen van hun tuin. Bij de aanleg van deze
tuin in 2018 hadden we 30 bakken aangelegd. In 2021 maakten 10 bakken extra
omdat er veel belangstelling is. De algemene delen van de tuin zijn weer helemaal
netjes gemaakt, met houtsnippers op de paden en nieuwe planten en kruiden.
Groenkracht deed de opknapbeurt samen met alle tuiniers en met nieuwe
geïnteresseerden. Ook wil de ernaast gelegen basisschool de Horizon met
leerlingen in de tuin gaan tuinieren.

Voor bij de
Horizon

Opp (m²)

#
deelnemers

# bomen

Compost

Wateropslag
(l)

650

40

7

3 bakken

-

Buurttuin Voor Bij de Horizon aan de Brahmslaan heeft 10 nieuwe bakken gekregen
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P ROJECTEN
Naast de bestaande tuinen, hebben we in 2021 gewerkt aan andere projecten die
bijdragen aan de doelstelling.

VERGROENEN ALKEMADESTRAAT
Stichting Groenkracht heeft 23 bewoners van de nieuwe huurwoningen in de
Kuyperwijk geholpen bij het vergroenen van hun leefomgeving, te beginnen bij
hun eigen tuin. Opdrachtgever Vidomes heeft voor deze buurt mooie ambities om
bewoners met elkaar te verbinden en hen te helpen bij de zorg voor een sociale
en duurzame leefomgeving, modern nabuurschap als woonconcept.
Tijdens de kennismakingsbijeenkomst met de buurt gaven we tuintips en deelden
we plantjes uit: kruiden, bessen en andere eetbare planten. De bewoners van de
Van Alkemadestraat willen graag aan de slag met een groene tuin. Na de zomer
gaven we hen workshops over hoe zij hun tuin eetbaar groen kunnen inrichten en
ook dieren en water in de tuin een plek kunnen geven.

Plantjesdag in de Kuyperwijk

MOBIELE

T U IN T E A M

Het Mobiele Tuinteam is onderdeel van het Groen doet Goed programma. In 2021
is dit team, bestaande uit 8 vrijwilligers en een coördinator, actief geweest om
scholen te helpen bij hun eetbaar groene buitenlessen:
-

Aanleg van de Musiustuin 35m² bij de Cornelis Musiusschool. Er zijn 42
leerlingen die gebruik maken van deze tuin;
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-

Aanleg moestuin bij de ProGrotius 400 m². In totaal 90 leerlingen maken
gebruik van deze tuin;
Teeltplan en werkzaamheden bij de Jan Vermeerschool. In totaal 80
leerlingen, steeds groep 4 dat hiervan gebruik maakte;
Werkzaamheden bij de Laurentiusschool waar 150 leerlingen gebruik van
maken;
Werkzaamheden bij de Parkschool in Voorhof voor 140 leerlingen;
Werkzaamheden bij de Oostpoortschool voor 90 leerlingen;
Hulpvragen besproken met nog 3 basisscholen.

S A M E N V A T T IN G

B E R E IK

Totaal m² aangelegd: 5.825 m²
Totaal deelnemers buurtmoestuinen: 206
Totaal leerlingen Mobiele Tuinteam: 592
Overige mensen die we bereikt hebben met onder meer educatie-activiteiten: 100
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