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SAMENVATTING
In het najaar van 2012 is Netwerk Buitenruimte voor Contact als projectleider in samenwerking met
verschillende lokale organisaties en buurtbewoners het initiatief ‘Voedseltuin IJplein’ in Amsterdam Noord
gestart. Voorafgaand hebben zij samen met Resto van Harte en de Voedselbank de randvoorwaarden inzichtelijk
gemaakt en georganiseerd, zoals het aangaan van samenwerking met lokale organisaties en het creëren van
draagvlak in de wijk.
De Voedseltuin heeft als doel zowel verbinding creëren tussen bewoners als lokaal voedsel produceren in de stad
en hiermee goede doelen zoals de Voedselbank en Resto VanHarte ondersteunen. De combinatie van sociaal en
fysiek, participatie en productie, maakt het project uniek. Na in november samen met bewoners het ontwerp
vorm te hebben gegeven, is in februari 2013 de tuin aangelegd met behulp van financiering van Stadsdeel Noord
en Stichting Doen. Met begeleiding van een professionele tuinder is er de afgelopen maanden door vrijwilligers
hard gewerkt. Inmiddels is er al veel geplant en ook al geoogst in de tuin. Netwerk Buitenruimte voor Contact
heeft als projectleider de coördinatie op zich genomen en heeft de trainees Sociaal Domein van BMC gevraagd
om een onderzoek te doen naar de beleving van de deelnemers, andere wijkbewoners en lokale organisaties en
de mogelijkheden voor verduurzaming van het project. Voor dit eerste deel over de beleving zijn vragenlijsten bij
deze doelgroepen afgenomen en voor het tweede deel over de verduurzaming is vooral literatuuronderzoek
gedaan naar ‘best practices’ en daarnaast zijn de deelnemende organisaties gevraagd naar hun ideeën.
Uit de resultaten van dit onderzoek zijn een aantal conclusies te trekken. Allereerst zijn alle respondenten
positief over dit project. Het doel van het project: verbinden van de buurt en produceren van lokaal biologisch
voedsel, wordt ook als de meerwaarde gezien door de meerderheid van de respondenten. Waar het echter nog
aan schort is de bekendheid van het project. Hoe verder van de Voedseltuin er mensen werden gesproken, hoe
minder bekend ze met het project waren. Terwijl bij deze mensen voor wie het project onbekend was, zeker wel
potentiële vrijwilligers zaten. Ook is er veel onbekendheid bij de lokale ondernemers in de buurt. Om deze
ondernemers succesvol aan zich te binden voor afname van voedsel, moet het project dus gepromoot worden,
bijvoorbeeld door langs te gaan met groenten en wat weg te geven.
Uit de lessen die we trekken vanuit andere projecten, blijkt dat het aantal deelnemers groot genoeg moet zijn
om het project te laten slagen. Deze moeten zich betrokken voelen, accepteren dat het project zal veranderen en
de juiste verwachtingen hebben. Het project zou duurzaam kunnen blijven bestaan in verschillende vormen, de
deelnemende organisaties noemen zelfstandig beheer door vrijwilligers (of een bestaande buurtorganisatie) en
een coöperatievorm. Uit onze eigen vergelijking lijkt de verenigingsvorm met leden die contributie betalen een
mogelijk succesvolle vorm, vanwege de betrokkenheid die dit creëert door gedeelde verantwoordelijkheid en
zeggenschap.
Er zijn een aantal manieren gevonden om het project ook te kunnen blijven financieren. De meest kansrijke
daarvan zijn: verkoop van de productie en zaden, leden contributie, terrein verhuur of activiteiten organiseren
en sponsors, fondsen of subsidie regelen. Er is uitgerekend hoeveel deze opties kunnen opleveren en hiermee
moet de begroting voor het beheer van de tuin gehaald kunnen worden.
Er zijn een aantal aanbevelingen geformuleerd aan de hand van het onderzoek naar de beleving en
verzelfstandiging van het project, deze worden hier opgesomd:
Beleving
• Zichtbaarheid en bekendheid bevorderen: aansluiting zoeken in de wijk, zichtbaarheid verbeteren door
plaatsen van naam- en advertentiebord en tweewekelijkse markt organiseren voor (wijk)bewoners
• Vergroten van aantal deelnemers: klanten van Voedselbank uitnodigen deelnemer te worden, kantine
(en opslag) op het terrein realiseren t.b.v. ontmoeting en ingangen en sleutelfiguren in de wijk vinden
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Verzelfstandiging
• Trekkers in de wijk selecteren
• Vereniging voor beheer oprichten
• Keuzes maken voor genereren van inkomsten
• Keuze maken voor levering van productie
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INLEIDING
Als afronding van het eerste blok van ons traineeship Sociaal Domein hebben wij een praktisch onderzoek mogen
verrichten enerzijds naar de beleving van diverse betrokken rondom het project 'Voedseltuin IJplein' en
anderzijds om inzichtelijk te maken wat de mogelijkheden zijn voor verduurzaming van dit project. Onze
opdrachtgever was Ans Klein Geltink van netwerk Buitenruimte Voor Contact (BRvC), projectleider en één van de
initiatiefnemers van Voedseltuin IJplein.

PROJECT VOEDSELTUIN IJPLEIN
De Voedseltuin heeft als doel meer betrokkenheid bij de buurt en duurzame contacten tussen buurtbewoners te
stimuleren. In de tuin wordt voedsel geproduceerd voor en door buurtbewoners. Het is een initiatief van
Stichting DOEN, Resto VanHarte, De Voedselbank Noord en Netwerk Buitenruimte Voor Contact. Binnen dit
project wordt samengewerkt met het stadsdeel Noord, Combiwel/ de Meeuw, Eigen Haard, Stichting Op Eigen
Kracht, Doras, NME, Eva en Adam, Spirit en Stichting de Regenboog. Vooralsnog wordt de productie vooral aan
de Voedselbank Noord, Resto VanHarte en de vrijwillige deelnemers gegeven.

De voedseltuin, 29-06-2013.

LEESWIJZER
In dit rapport beschrijven we allereerst de vragen die centraal staan. Vervolgens wordt de onderzoeksopzet van
zowel het belevings- als het verduurzamingsdeel besproken. In hoofdstuk 3 zijn de onderzoeksresultaten
uiteengezet. De conclusies die daaruit te trekken zijn staan in hoofdstuk 4. In de discussie (hoofdstuk 5) staan
enkele kritische noten over het praktijkonderzoek. Als afsluiting van dit rapport volgt een reeks aanbevelingen
voor de verduurzaming van de Voedseltuin (hoofdstuk 6).
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1. VRAAGSTELLING
Het praktijkonderzoek is tweeledig. Enerzijds wordt de beleving van de deelnemers en de wijk onderzocht,
anderzijds worden de mogelijkheden van verduurzaming van de Voedseltuin inzichtelijk gemaakt. De twee
vragen die in dit onderzoek centraal staan, zijn de volgende:
1. Hoe beleven de deelnemers, wijkbewoners, lokale ondernemers en betrokken organisaties de Voedseltuin?
2. Hoe kan het project de Voedseltuin verduurzamen en verzelfstandigen?

1.1. DOELSTELLING
1.1.1. HOE BELEVEN DE DEELNEMERS EN WIJKBEWONERS DE VOEDSELTUIN?
De initiatiefnemers, met name de opdrachtgever, hadden behoefte aan een nulmeting. Hierbij wilden zij inzicht
krijgen in wie de deelnemers zijn, wat hun beweegredenen zijn en welk doel zij met hun deelname nastreven.
Daarnaast wilden zij zicht hebben op de beleving in de wijk, daarbij vormen bewoners en lokale organisaties de
onderzoeksgroep. Inzichtelijk moest worden gemaakt wat men van het initiatief vindt en of lokale ondernemers
nu of in de toekomst producten af willen nemen.

1.1.2. HOE KAN HET PROJECT DE VOEDSELTUIN VERDUURZAMEN EN VERZELFSTANDIGEN?
De initiatiefnemers hebben een (incidenteel) financieringsbudget voor drie jaar om het project goed op te
kunnen starten. Daarna is het doel dat de bewoners de Voedseltuin zelf in stand gaan houden. Daarom willen zij
inzicht in de mogelijkheden van vrijwilligersbeheer van de Voedseltuin en hoe de tuin structureel gefinancierd
kan worden.
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2. ONDERZOEKSOPZET
Dit praktijkonderzoek bestaat uit twee delen. Voor de twee verschillende delen wordt een andere
onderzoeksmethode gebruikt. Het eerste deel van het onderzoek is een nulmeting en gaat over de beleving van
het project door de deelnemers en de wijk (bewoners en lokale ondernemers). Deel twee gaat over de
verduurzaming en verzelfstandiging van de Voedseltuin.

2.1. DEEL 1
Voor deel één is een gestandaardiseerde vragenlijst (bijlage I) opgesteld, zodat het mogelijk is het onderzoek te
herhalen bij een volgende meting. De onderzoeksgroep bestaat uit deelnemers, wijkbewoners, lokale
ondernemers en de samenwerkende organisaties. Er staan ongeveer honderd deelnemers ingeschreven,
waarvan er ongeveer twintig tot veertig (zeer) actief zijn in de Voedseltuin. Een deel van hen is ondervraagd
tijdens een werkmiddag op 26 juni en een ander deel op 29 juni tijdens een feestelijke bijeenkomst.
Wijkbewoners zijn ondervraagd in de buurt van de Voedseltuin (bijlage II). Daarnaast zijn ondernemers uit de
wijk bezocht voor het afnemen van de vragenlijst (bijlage III). Als laatste is er een online vragenlijst afgenomen bij
de samenwerkende organisaties (bijlage IV), waarbij zowel vragen zijn gesteld over de beleving als over de
mogelijkheden van verzelfstandiging voor deel twee.

2.2. DEEL 2
Deel twee heeft betrekking op het inzichtelijk maken van de mogelijkheden voor verduurzaming en
verzelfstandiging van dit project. Dit is gedaan door te zoeken naar best practices van 'groen' initiatieven en
buurtinitiatieven. Hiervoor is literatuuronderzoek gedaan. Ook is bij de betrokken organisaties zoals hierboven al
genoemd middels een vragenlijst geïnformeerd naar hun ideeën over verzelfstandiging van het project. De eerste
stap is het inventariseren hoe de financiën op dit moment zijn geregeld en wat de kosten vanaf het derde jaar
zullen zijn. Vervolgens is gekeken naar de mogelijke juridische vorm, de succesfactoren vanuit andere initiatieven
en welke manieren er zijn om (meer) inkomsten te genereren.
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3. ONDERZOEKSRESULTATEN
3.1. DEEL 1
3.1.1 RESULTATEN ONDERZOEK DEELNEMERS
De vragenlijst is bij twaalf deelnemers van de Voedseltuin afgenomen. De resultaten geven een weergave van
kenmerken van deze deelnemers.
Kenmerken
De gemiddelde leeftijd van de twaalf ondervraagde deelnemers is vrij hoog: 46,3 jaar. De deelnemers hebben
vooral de Nederlandse nationaliteit (10 van de 12) en wonen allemaal langer dan één jaar in de buurt. Ook zijn er
drie deelnemers die niet in de buurt wonen. Twee van de drie ondervraagde deelnemers komt één of meerdere
keren per week tuinieren. Zij komen meestal alleen of met familieleden. Er is één deelnemer die meestal met
zijn/haar kinderen komt en er is één deelnemer die een vluchteling meeneemt vanuit een maatjesproject.
Betrokkenheid & Motivatie
Negen deelnemers hebben aangegeven dat zij (erg) betrokken zijn bij de Voedseltuin. De overige drie hebben
aangegeven zich een beetje betrokken te voelen. Het is daarom ook niet verrassend dat de deelnemers
overwegend positief zijn en niet lang hoefden na te denken over deelname aan het project. Zes mensen hebben
aangegeven zeer positief te zijn en drie mensen zijn positief over de Voedseltuin. Er zijn acht mensen die zich
direct hebben aangemeld en er heeft niemand langer dan één maand gewacht voor zij besloten zich aan te
melden.
FIGUUR 1 - IN WELKE MATE VOELT U ZICH BETROKKEN BIJ DE VOEDSELTUIN?
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De deelnemers hebben op de vraag ‘Wat is/zijn de reden(en) dat u deelneemt aan de Voedseltuin?’ wisselende
antwoorden gegeven. Het merendeel van de respondenten, tien van de twaalf, geeft aan dat tuinieren een van
de redenen is dat zij deelnemen. Ook het ontmoeten van buurtbewoners (6x) en het vergroten van de
samenhang in de buurt (5x) zijn veelgenoemde redenen. Eén op de drie deelnemers heeft aangegeven dat het
steunen van een goed doel voor hen een reden is geweest om deel te nemen. Het ontmoeten van
buurtbewoners en het tuinieren midden in Amsterdam komen ook terug als antwoorden bij de vraag naar de
grootste meerwaarde van de Voedseltuin. Beide zijn vijf keer genoemd door de deelnemers. Dat buurtbewoners
samen werken in de Voedseltuin is door vier deelnemers aangegeven als grootste meerwaarde. In Figuur 2 zijn
alle antwoorden op deze vraag hieronder grafisch weergegeven.
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FIGUUR 2 -

WAT IS VOLGENS U DE GROOTSTE MEERWAARDE VAN DE VOEDSELTUIN?
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Toekomst
Meer dan de helft van de ondervraagde deelnemers ziet de Voedseltuin over drie jaar als een succesvolle
groentetuin en een gezellige ontmoetingsplek in de buurt. Slechts één deelnemer is het daar niet mee eens. Het
positieve toekomstbeeld blijkt ook uit de rollen die men voor zichzelf ziet weggelegd in de toekomst: acht van de
twaalf deelnemers ziet zichzelf over drie jaar nog als actieve vrijwilliger. Bovendien heeft één persoon
aangegeven zichzelf in de toekomst als voortrekker van de Voedseltuin te zien.

3.1.2 RESULTATEN ONDERZOEK WIJKBEWONERS
De mening van de wijkbewoners is ook onderzocht. In totaal hebben 20 mensen de vragenlijst ingevuld. De
resultaten uit dit onderzoeksdeel worden nu beschreven.
Kenmerken
De ondervraagde bewoners zijn voornamelijk mensen met de Nederlandse nationaliteit en langer dan drie jaar
woonachtig in de wijk. De gemiddelde leeftijd van de ondervraagde wijkbewoners is 48,7 jaar. Dit komt redelijk
overeen met de gemiddelde leeftijd van de deelnemers.
De Voedseltuin
De helft van de ondervraagde wijkbewoners kent de Voedseltuin en het doel ervan. Dit betekent automatisch
dat er ook tien van de twintig mensen niet mee bekend zijn. Nadat het project en het doel van de Voedseltuin is
uitgelegd aan de bewoners, blijkt dat men bijna allemaal positief of zeer positief is ten opzichte van de
Voedseltuin en het doel er van.
De Voedseltuin wordt dan ook gezien als een meerwaarde voor de wijk. Achttien van de twintig ondervraagde
wijkbewoners is het eens met de stelling ‘De Voedseltuin is een meerwaarde voor de wijk’. De redenen waarom
men het als een meerwaarde ziet zijn erg verdeeld, zie hiervoor figuur 3. Buurtbewoners ontmoeten en
samenwerken in de Voedseltuin wordt het vaakst genoemd (beide 5x). Het betrokken voelen bij de wijk, het
ondersteunen van de Voedselbank en Resto VanHarte en de lerende functie van de Voedseltuin voor kinderen
worden ook vaak genoemd (4x). Tuinieren midden in Amsterdam, wat het vaakst door de deelnemers werd
genoemd, wordt onder de buurtbewoners door slechts één iemand als grootste meerwaarde gezien.
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FIGUUR 3 - WAT IS VOLGENS U DE GROOTSTE MEERWAARDE VAN DE VOEDSELTUIN?
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Rol
De buurtbewoners zijn ook gevraagd naar de mogelijkheid die zij voor zichzelf zien om deel te nemen aan de
Voedseltuin. Eén op de vier mensen wil als vrijwilliger deelnemen aan de Voedseltuin en daarnaast zijn er drie
mensen die hebben aangegeven te willen ondersteunen met ideeën en experimenten of met hun kinderen
samen te helpen of kijken in de Voedseltuin. De meeste mensen (55%) hebben echter aangegeven op geen
enkele manier deel te kunnen en/of willen deelnemen.

3.1.3 RESULTATEN ONDERZOEK LOKALE ORGANISATIES
Er zijn in dit onderzoek twee typen organisaties ondervraagd. Enerzijds organisaties uit de buurt en anderzijds
initiatiefnemende en/of samenwerkende organisaties. Vier lokale organisaties hebben willen meewerken aan het
onderzoek. De resultaten hiervan worden allereerst beschreven en dan volgen de resultaten van de
‘samenwerkende’ organisaties.
Kenmerken
De vragenlijsten zijn afgenomen bij drie restaurants en een supermarkt in de buurt van de Voedseltuin.
De Voedseltuin
De bekendheid van de Voedseltuin onder deze organisaties was niet groot. Eén organisatie heeft aangegeven de
Voedseltuin te kennen. In de vragenlijst wordt het project en het doel van de Voedseltuin uitgelegd. Alle
organisaties zijn positief tot zeer positief over de Voedseltuin en ze zien het allemaal als een meerwaarde voor
de buurt.
Rol & Toekomst
De rol die organisaties voor zichzelf zien bij de Voedseltuin is het afnemen van producten (2) en het
ondersteunen van de vrijwilligers (2). De organisaties hebben als voorbeeld aangegeven sla, tomaten, snijbiet,
bospeen en munt te willen afnemen. Voor organisaties is het lastig om aan te geven hoeveel zij zouden willen
afnemen, want zij konden geen van allen een hoeveelheid noemen. De redenen dat men op dit moment nog
geen producten wil afnemen zijn de geringe bekendheid met het project en het vasthouden aan de eigen
werkwijze. Een supermarkt in de buurt werkt bijvoorbeeld alleen met facturen en wil dus eerst de prijzen weten
voordat iets besloten kan worden over afname. Drie organisaties hebben aangegeven in de toekomst mogelijk
producten te willen afnemen, maar ook hier werden geen hoeveelheden genoemd.
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De organisaties zijn ook gevraagd naar hun ideeën voor verzelfstandiging van de Voedseltuin. Eén organisatie
heeft deze open vraag beantwoordt. Zij zien het maandelijks aanwijzen van een ‘supervisor’ als een optie voor de
verzelfstandiging van de Voedseltuin. Volgens deze organisatie blijft op deze manier de verantwoordelijkheid
leven onder de deelnemers.

3.1.4 RESULTATEN SAMENWERKENDE ORGANISATIES
Naast organisaties in de buurt zijn ook de samenwerkende organisaties ondervraagd over de Voedseltuin. Door
middel van een online enquête zijn elf organisaties gevraagd enkele vragen over de Voedseltuin in te vullen. Zes
respondenten hebben hierop gereageerd.
De Voedseltuin
Dat alle zes samenwerkende organisaties hebben aangegeven positief tot zeer positief te zijn over de
Voedseltuin mag geen verrassing heten. Duurzaamheid, het bevorderen van de sociale cohesie, het creëren van
een ontmoetingsplek voor en door mensen uit de buurt en het ondersteunen van de Voedselbank en hun
cliënten worden genoemd als redenen voor deze positieve houding ten opzichte van de Voedseltuin. Dit geldt
ook voor de opvatting van deze organisaties ten opzichte van het doel.
Rol
Resto VanHarte heeft aangegeven dat zij producten willen afnemen en activiteiten willen begeleiden en
organiseren. De Regenboog heeft aangegeven dat zij vrijwilligers naar de Voedseltuin willen proberen te
begeleiden. Op Eigen Kracht wil meedenken en verbindingen maken met het netwerk dat zij hebben. De
Leefkring heeft aangegeven kandidaten (vrijwilligers) te willen gaan motiveren om te participeren. Stichting
DOEN is als financier al betrokken bij de Voedseltuin.
Verzelfstandiging
De samenwerkende organisaties zijn gevraagd naar hun ideeën wat betreft de verzelfstandiging van de
Voedseltuin over enkele jaren. Het opzetten van een coöperatie wordt veel genoemd. In deze coöperatie zouden
volgens de organisaties verschillende personen (vrijwilligers, ondernemers, geïnteresseerden) kunnen aansluiten
met als doelstelling om de Voedseltuin te behouden.
Het is volgens Stichting Doen van belang dat de trekkers worden geïdentificeerd en er moet gewerkt worden aan
‘eigenaarschap’ en een verdienmodel. Zelfstandig beheer wordt ook genoemd, waarin twee of meer vrijwilligers
het beheer van de Voedseltuin op zich nemen. Dit moet hen dan vanzelfsprekend ook worden geleerd, dit zou
kunnen door de bewoners en vrijwilligers in een vroeg stadium te betrekken bij het beheer van de Voedseltuin.
Het vergroten van de bekendheid van de Voedseltuin door promotie wordt aanbevolen door het Stadsdeel
Noord.

3.2. DEEL 2
In de vorige paragraaf was te lezen hoe de deelnemers, buurtbewoners, lokale ondernemers uit de omgeving en
deelnemende organisaties het project de Voedseltuin beleven. In dit tweede deel wordt inzichtelijk gemaakt
welke mogelijkheden er zijn om het project te verduurzamen, zodat het een blijvende voorziening van en voor de
buurt wordt.

3.2.1. INKOMSTEN EN UITGAVEN
De Voedseltuin heeft als doel meer betrokkenheid bij de buurt en duurzame contacten tussen buurtbewoners te
stimuleren. Het starten en aanleggen van een tuin vraagt qua mankracht en financiën om een investering. In
totaal is voor dit project € 173.000 (voor drie jaar) begroot. Met dit bedrag is het mogelijk, maar dit is wel de
minimale variant. Het project is nog steeds bezig aanvullende financiering te zoeken. De begroting is dus niet
helemaal rond, maar er is wel ongeveer € 173.000 kloppend met de begroting (Stichting Doen en gemeente
Amsterdam).
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Voor de aanleg van de tuin was er door de gemeente Amsterdam een budget van € 20.000 beschikbaar gesteld
voor grondwerkzaamheden, hekwerk, gereedschap, zaaigoed, fruitbomen, aanleg waterleiding, gas, elektra en
water in opslagruimte, etc. Een deel van dat budget is nog niet gebruikt. Daarnaast zijn er vaste kosten, zoals de
loonkosten van de coördinator (1e jaar 12 uur per week), inkoop van zaden en vervanging van gereedschap.
FIGUUR 4 - BEGROTING VAN HET PROJECT, VERSIE NOVEMBER 2012

In figuur 4 is te zien dat vanaf het derde jaar voor beheer en gebruik € 15.000 geraamd is. Echter, de verwachting
is dat de kosten in het derde jaar slechts een derde (€ 5.000,-) bedragen. De bedoeling is dat vanaf dat jaar de
deelnemers de tuin beheren. Hiervoor is een passende juridische vorm nodig, wat wordt besproken in de
volgende subparagraaf.

3.2. 2. JURIDISCHE VORM ´VOOR EN DOOR DE BUURT´
Het doel van het project om meer betrokkenheid bij de buurt en duurzame contacten tussen buurtbewoners te
stimuleren, kan ondersteund worden door de verantwoordelijkheden van de initiatiefnemers aan de bewoners
over te dragen. Het is van belang daarbij te kiezen voor een passende juridische entiteit.
Een vereniging is een rechtspersoon (KVK, 2013) waarin leden samenwerken voor een door hen gesteld doel en
is daarmee uiterst geschikt voor de verzelfstandiging van het project. Dit is vergelijkbaar met het voorbeeld van
de volkstuinverenigingen. Hier wordt veelal per jaar contributie betaald voor het lidmaatschap en daarnaast
betalen de leden per jaar huur voor de grond waarop men wil verbouwen. Dit laatste gaat (nog) niet op voor de
Voedseltuin.
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Er zijn twee soorten verenigingen: met volledige rechtsbevoegdheid en met beperkte rechtsbevoegdheid. Voor
het beheer van de Voedseltuin is de vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid het minst ingrijpend en best
passend. Er gelden een aantal eisen:
Ledenvergadering benoemt het bestuur, dat bestaat uit minimaal 2 leden;
Hoogste macht ligt bij ledenvergadering;
Leden hebben in principe 1 stem bij vergadering.
Als de vereniging producten gaat verkopen, is het mogelijk dat zij hierover btw moeten betalen. Dit hangt af van
de situatie. Hierover kan de Belastingdienst meer informatie geven.
Kortom, het doel van de Voedseltuin en de juridische vorm van beheer kunnen elkaar versterken. Betrokkenheid
kan worden gecreërd door een gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij zeggenschap van groot belang is. Dit kan
het beste vormgegeven worden in een vereniging. Verenigingsleden voelen zich verbonden, wat leidt tot
community-vorming en daarmee bijdraagt aan het oorspronkelijke doel van de Voedseltuin.
Ten behoeve van de continuïteit is het raadzaam een betaalde kracht aan te houden of een vrijwilliger die
inhoudelijke spil vormt een vergoeding te geven. Dit kan zeker van belang zijn tijdens de overgangsperiode naar
vrijwilligersbeheer. Lucas Geluk (Resto VanHarte) geeft aan dat vrijwilligers geleerd moeten krijgen hoe zij het
beheer kunnen organiseren. Bewoners nemen deel vanwege de inhoud van het project en niet de procesmatige
kant. Aandachtspunt is dat als één van de bewoners een andere positie inneemt dan de anderen, dit kan leiden
tot ongenoegen. Dit maakt dat het vaak raadzaam is om een (proces)deskundige in te huren die de groep
begeleidt. Deze staat deels buiten de groep, maar wordt op basis van deskundigheid geaccepteerd. In het
rapport van Noorduyn en Wals (2003) staan enkele kenmerken van een procesbegeleider beschreven. Zo moet
een procesbegeleider ook de inhoud onderschrijven (Noorduyn & Wals, 2003). Dit sluit aan bij het advies van
Ellina van der Boon (Regenboog Groep). Zij spreekt over het vormen van een vangnet in een vroeg stadium voor
de groep bewoners die de verantwoordelijkheid voor beheer op zich nemen.
Er zijn verschillende suggesties gedaan door de respondenten. Zo zegt Paul Scheerder (Leefkring, sector
Voedselbank) aan dat er gezocht moet worden naar twee vrijwilligers die de verantwoording van beheer kunnen
dragen. In aansluiting hierop geeft Safka Overweel (stichting DOEN) aan dat er nu al gekeken moet worden wie
eventuele trekkers zouden kunnen zijn. Volgens haar is het van belang dat er gewerkt wordt aan eigenaarschap,
zodat de tuin niet alleen voor maar ook van de buurt wordt.
Hille Hoogland (Stichting Op Eigen Kracht) deed de suggestie om te overwegen of een coöporatie, waarin
ondernemers, particulieren en andere geïnteresserden kunnen aansluiten, passend is voor de verzelfstandiging.
De coöporatie kan dan belast worden met het opstellen van een verdienmodel. Ook Safka Overweel (stichting
DOEN) spreekt van een coöperatie, een 'trust of coöperatie'. Hierin zouden bewoners en cliënten van Resto
VanHarte en Voedselbank samen kunnen werken voor beheer van de tuin. Echter, een coöperatie is bedoeld om
schaalvoordeel te behalen of het vergroten van economische macht. Daarnaast dienen de leden contracten met
de coöperatie af te sluiten. Dit is niet wenselijk vanwege het verplichtende karakter en de ervaring dat er veelal
een tekort aan vrijwilligers is bij dergelijke initiatieven. Een laatste suggestie werd gedaan door Safka Overweel
(stichting DOEN), namelijk het onderbrengen van het beheer bij een bestaande buurt- of bewonersorganisatie.

3.2.3. KRITISCHE SUCCES FACTOREN
Er zijn veel vergelijkbare initiatieven, maar het lastige hierbij is dat zij veelal in dezelfde opstartende fase zitten.
Dit leidt ertoe dat er nauwelijks best practices zijn om van te leren. Wel is er in 2003 een rapport (Noorduyn, L.
Wals, A., 2003) verschenen waarin meerdere soortgelijke initiatieven in Nederland zijn vergeleken. Sommige
gaan over beheer van openbaar groen en buurt(moes)tuinen. De problemen die daarbij worden ondervonden
zijn veelal vergelijkbaar, zo ook de factoren die bepalend zijn voor de mate waarin het initiatief succesvol is. De

14

landelijke ervaringen zijn in deze subparagraaf gebundeld tot een reeks kritische succesfactoren, die continue
aandacht behoeven.

B ETROKKENHEID
Bepalend voor de kwaliteit van het resultaat is de mate van betrokkenheid. Er zijn drie soorten van
betrokkenheid te onderscheiden:
1. Probleembetrokkenheid
Mate waarin iemand geraakt wordt door een probleem of uitdaging
2. Procesbetrokkenheid
Mate waarin iemand zich goed voelt bij het werkproces
3. Anderbetrokkenheid
Mate waarin iemand zich betrokken voelt bij andere vrijwilligers
Als een project op deze drie vormen hoog scoort, is dit een ideaal participatieproces. Maar in de werkelijkheid is
dit nagenoeg onmogelijk. Waarmee rekening moet worden gehouden is dat veel projecten eens in de zeven tot
tien jaar crisis kennen en dan zijn hoge scores ver te zoeken.

A CCEPTATIE
In de toekomst zullen er andere en nieuwe deelnemers zijn, die op hun beurt andere ideeën hebben, en zullen
bestaande deelnemers met een coördinerende rol vertrekken. Het is van belang om dit gegeven te accepteren.
Het oorspronkelijke ontwerp van gemeenschappelijke tuinen leeft vaak niet bij mensen die later betrokken
raken. Het is wenselijk een sfeer te creëren waarbij ruimte wordt geboden aan creatieve ideeën. Interactieve
planvorming vormt hierbij deels de oplossing, maar niet alles hoeft interactief met (alle) leden bedacht en/of
besloten te worden. Per situatie of besluit dienen de voor- en nadelen van interactieve besluitvorming
afgewogen te worden. Acceptatie op een ander vlak is ook noodzakelijk. Iedereen heeft een andere werkwijze en
zo ook de deelnemers als het gaat om verbouwen van groenten en kweken van fruit. Deelnemers dienen dit van
elkaar te accepteren, ook al roept dit mogelijk frustraties op.

V ERWACHTINGEN MANAGEN
Zoals al bij acceptatie beschreven staat kan gezamenlijk klussen en tuinieren lastig zijn. Een tuin vraagt altijd
onderhoud en doorgaans meer dan de deelnemers kunnen doen. Het is van groot belang reële doelen te stellen,
want anders kunnen vrijwilligers afhaken als er één of meerdere slechte seizoenen zijn of als zij omkomen in de
hoeveelheid werk. Bepaal gezamenlijk wat een succesvolle uitkomst is van de inspanningen en check met
regelmaat of eenieder zich hierin kan vinden of dat het doel moet worden bijgesteld. De ene wijkbewoner heeft
een ecologische, duurzame en op permacultuur gefundeerde woonomgeving voor ogen, een ander ziet een veilig
en groen speelterrein zonder tropisch hardhout en met verf op waterbasis als ideaal. Een uitkomst van de
inspanningen zal nooit zijn dat de tuin ´af´ is. Daarom dient de groep regelmatig na te gaan of zij nog de goede
dingen doen. Hiervoor kunnen zij op kleine schaal het interactieve proces doorlopen, zoals beschreven in ´Een
tuin van de hele buurt: De weg tot een gemeenschappelijke tuin´ (Noorduyn en Wals, 2003).
Daarnaast moeten deelnemers en andere betrokkenen bereid zijn concessies te doen. Als er besluiten genomen
moeten worden, zullen zij het nooit allemaal met elkaar eens zijn. Bij groeninitiatief De Nesciohof is dit opgelost
door het beschikbaar stellen van stukken grond ter adoptie. Hiervoor zou eventueel een bepaald bedrag per jaar
gevraagd kunnen worden, zoals bij volkstuinverenigingen gebruikelijk is. Inherent aan een interactief proces en
innovatief project zijn onzekerheden. Het kan verstandig zijn om vanaf het begin mensen te betrekken die goed
om kunnen gaan met onzekerheden. Maar er zullen altijd verschillen zijn. Het is de kunst om gezamenlijk het
leerproces aan te gaan en gezamenlijk plannen te vormen middels een hoge mate van creativiteit,
betrokkenheid, ownership en uitvoeringsbereidheid van de groep.

15

A ANTAL DEELNEMERS
Het animo bij een startend project is doorgaans hoog. Na een aantal jaren zakt dat meestal. De verhouding
tussen de hoeveelheid deelnemers en de hoeveelheid werk is dan zoek. Continu zal men zich moeten inspannen
om mensen betrokken te houden of te krijgen. Mogelijkheid om mensen aan het werk te krijgen is informeel
benaderen in de supermarkt, bij de bakker of op school. Ook kan er bijvoorbeeld een oproep geplaatst worden in
de wijkkrant of bij het buurtcentrum De Meeuw. Er wordt verwacht dat een goede actieve groep zelf kan
zorgdragen voor nieuwe leden, zodat zij de continuiteit waarborgen kan. Bij de Voedseltuin hebben 100
bewoners zich aangemeld als deelnemer, wat kansen biedt voor uitbreiding van het aantal actieve vrijwilligers.
Binden van deelnemers kan door de voortgang zichtbaar te maken. Dit kan op harde en zachte resultaten. Harde
resultaten worden veelal wel gezien door de deelnemers zelf. De zachte zijn begrip, respect, samenwerking en
gemeenschapszin. Een essentiële eerste stap om de zachte resultaten te bereiken is de doelen en de uitkomsten
gezamenlijk te bepalen (zie Verwachtingen managen). Dit kan worden ervaren als frustrerend, omdat mensen
willen handelen door een schep in de grond te zetten. Maar het is een stap, waarbij relaties worden aangegaan,
verbanden worden gelegd met bijvoorbeeld belangenverenigingen en andere partijen voor eventuele
samenwerking en deelnemers het beeld van de wenselijke situatie waartoe ze willen werken verhelderen.
Tussenstappen, keuzes en uitkomsten dienen gedeeld te worden. Dit kan formeel (nieuwsbrief, notulen, website
of buurtkrant) en informeel (bij mensen thuis, bij de bakker, op schoolplein of bij buurtcentrum). Externe
communicatie maakt het mogelijk om rekening te houden met ideeën buiten de directbetrokkenen om, dit is
gunstig voor het draagvlak in de wijk.

O PEN EINDEN
De projecten voor semiopenbare ruimten die onder de loep zijn genomen door Noorduyn en Wals (2003) zijn er
niet in geslaagd om een goede oplossing te vinden voor:
het creëren van een openbare ruimte, die ook weer niet té openbaar is;
het organiseren van veiligheid en verzekering hiervoor, want een persoonlijke WA-verzekering is niet
geldig.
Sinds een aantal jaar worden volkstuinen door meerdere gemeenten aangeboden aan minima. De ervaringen
hiermee geven inzicht in kritische succes factoren en de moeilijkheden. Dergelijk beleid biedt de kans om het
aantal deelnemers te verhogen. Hieronder kort een toelichting op de projecten.
Het project Volkstuinvitaminen komt tot stand door samenwerking tussen gemeente, volkstuinvereniging en
stichting CliP. De gemeente zorgt voor de financiering, vanuit de pot voor sociale activering of het minimabeleid
en schrijft potentiële deelnemers aan. De volkstuinvereniging stelt grond ter beschikking en wijst mensen aan die
als tuincoach op kunnen en willen treden. Binnen dit project telen de deelnemers hun eigen groente en fruit
(Movisie, 2009). Als de Voedseltuin stukjes grond ter beschikking stelt, zou dit ook een optie kunnen zijn. Op het
moment is het zo geregeld dat een deel van de productie standaard aan de voedselpakketten wordt toegevoegd.
Klanten van de Voedselbank kunnen ook uitgenodigd worden om deelnemer te worden en op die manier een
aanvulling op hun pakket te ontvangen en de mogelijkheid krijgen sociale contacten op te doen. Dit is in lijn met
wat twee geinterviewde deelnemers als suggestie gaven. Zij zijn van mening dat de oogst naar inspanning
verdeeld moet worden. De initiatiefnemers en andere deelnemers onderschrijven juist de schenking van groente
en fruit aan de voedselbank als een belangrijke meerwaarde.
In de volgende subparagraaf worden verschillende financieringsopties besproken.

3.2.4. STRUCTURELE FINANCIERINGSOPTIES
De eerste drie jaar van de Voedseltuin zijn gefinancierd middels subsidies en bijdragen van o.a. de gemeente en
Stichting Doen. De eerste jaren vragen om een grotere investering vanwege de aanleg van de tuin en aanschaf
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van materiaal. Vanaf het derde jaar bedragen de kosten van beheer en gebruik naar verwachting € 5.000,- per
jaar. Dit betreft voornamelijk vervanging van gereedschap en inkopen van zaden.
In deze paragraaf zijn de mogelijkheden voor het genereren van inkomsten uiteengezet. Onderaan iedere alinea
staat wat de optie op zou kunnen brengen in financiële zin.
Ledencontibutie
De juridische vorm die passend lijkt, biedt de mogelijkheid om per deelnemer een vast bedrag per jaar te vragen.
Deze contributie zorgt er voor dat deelname minder vrijblijvend is. Daarnaast kan iedere deelnemer verplicht
worden bijvoorbeeld minimaal 32 uur (acht dagdelen) per jaar te werken op de Voedseltuin of een hogere
vastgestelde contributie te betalen. Deze deelnemers mogen een deel van de productie van groente en fruit
meenemen. Deze constructie heeft twee opbrengsten, namelijk: enerzijds mankracht (waaraan doorgaans te
weinig is) en anderzijds inkomsten. Vanwege het sociale doel; het bereiken van bewoners met weinig inkomen
(klanten van de Voedselbank en Resto VanHarte), is het van groot belang dat er ook ruimte moet zijn voor
vrijwilligers die geen contributie willen/kunnen betalen, maar wel willen deelnemen. Er kan gekozen worden
voor verschil in rechten en zeggenschap tussen een betalend en niet betalend lid.
20 Betalende deelnemers leidt dit tot een inkomstenpost van €200,- per jaar
4% van de jaarlijkse begroting
Verkoop productie
De initiatiefnemers verwachten dat de verkoop van groente en fruit aan o.a. supermarkten en restaurants
jaarlijks voor € 4.500,- aan inkomsten zorgt. Vier ondernemers (drie restaurants en een supermarkt) uit de
omgeving hebben hun interesse voor afname (in de toekomst) kenbaar gemaakt bij de afname van de vragenlijst.
Hiervoor is het van belang dat er voorwaarden voor afname bij de Voedseltuin opgesteld zijn, waaronder ook
prijzen.
Schatting volgens initiatiefnemers € 4.500,90% van de jaarlijkse begroting
Verkoop zaden
Daarnaast kunnen zaden gewonnen worden (van o.a. pompoen, zonnebloem) en deze kunnen verkocht of
geruild worden. Deze opties kunnen voor inkomsten zorgen of de uitgaven beperken. Dit vraagt wel specifieke
kennis van een tuinder of buurtbewoner.
Per jaar 100 keer zakje zaden (€ 2) met 10 pompoen- en courgettezaden, totaal € 200,4% van de jaarlijkse begroting
Planten vermeerderen
Een aantal planten zou vermeerderd kunnen worden en na verloop van tijd verkocht. Hiervoor zouden
bijvoorbeeld de fruitbomen gebruikt kunnen worden. Stel dat er na twee jaar 60 fruitbomen verkocht worden à
€ 10.
Per jaar levert de verkoop van 30 fruitbomen € 300,- op.
6 % van de jaarlijkse begroting.
Uitbreiding assortiment
De productie kan ook uitgebreid worden met zuivelproducten (en vlees), door het houden van kippen (eieren),
geiten (melk), etc. De risico's worden hiermee wel zeer vergroot, aangezien bijvoorbeeld bij zieke dieren een
dierenarts ingeschakeld moet worden. Daarbij blijft het een openbare ruimte en is het dus ook lastig om het
dierenwelzijn te garanderen en vraagt het om intensieve verzorging. Het is verstandig om het besluit om dieren
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te houden bij de vereniging te leggen, zodat de buurtbewoners gezamenlijk de verantwoordelijkheid hiervoor
(kunnen) nemen.
Stel dat er 10 kippen worden gehouden, dan kunnen zij in ieder geval (afhankelijk van ras) voor 300 eieren per
jaar zorgen. Een doosje met tien eieren kan verkocht worden voor € 2,-. Dit kan door het houden van geiten
uitgebreid worden met melk en mogelijk zelfs kaas.
Per jaar levert verkoop van eieren € 600,- op.
12 % van de jaarlijkse begroting.
Verhuur terrein
De initiatiefnemers waren in de veronderstelling dat verhuur van het terrein voor bijvoorbeeld teamuitjes
kansrijk kan zijn. In deze lijn zijn er diverse activiteiten denkbaar, waaronder educatieve activiteiten voor
onderwijsinstellingen en kookworkshops voor teams, kinderen, vriendengroepen, studenten, etc. Dit is zeker een
interessante optie als er geen kosten gemaakt hoeven worden voor bijvoorbeeld het gebruik van een bbq of
partytent. Dit kan gerealiseerd worden door goede afspraken te maken met bijvoorbeeld Resto VanHarte. Een
gemiddelde prijs voor een kookworkshop is € 30 per persoon. Als er via diverse kanalen bekendheid aan de
Voedseltuin wordt gegeven, is het haalbaar om jaarlijks 10 workshops met 5 mensen per keer te organiseren.
Per jaar levert de verzorging van kookworkshops € 1.500,- op.
30% van de jaarlijkse begroting
Ander soort optie
De Voedseltuin kan inspelen op de toename van het aantal bedrijven dat maatschappelijk verantwoord wil
ondernemen (mvo). Ondanks de crisis neemt het aantal aangesloten bedrijven bij de stichting MVO Nederland
toe. In 2011 waren ruim 1200 bedrijven en organisaties aangesloten en in 2012 meer dan 2000. (MVO
Nederland, 2012 en 2013)
In dit kader zijn een aantal opties om inkomsten te generen mogelijk:
• Sponsors. Bijvoorbeeld lokale ondernemers, bedrijven met vergelijkbaar doel of bedrijven en
organisaties die in het kader van MVO een bijdrage willlen leveren;
• Fondsen. Veelal kunnen alleen officiële stichtingen of verenigingen een beroep doen op fondsen.
Voorbeeld is Oranjefonds.
• Subsidie aanvragen bij Stadsdeel Noord (voor Meedoen in Noord activiteiten of aan
vrijwilligersorganisaties)
3.2.4.1. C ONCLUSIE
Als al deze mogelijkheden worden gerealiseerd, levert dit €7.300,- op. Dit is €2.300,- meer dan de kosten van
beheer en onderhoud vanaf het derde jaar. Een aantal opties zijn echter minder realistisch, zoals het houden van
dieren. Maar ook zonder deze inkomsten moet de begroting ruim gehaald kunnen worden en lijkt structurele
financiering goed mogelijk.
De hoeveelheden zijn op een minimum bepaald, maar zijn logischerwijs te verhogen. Fred Fraikin (Stadsdeel
Amsterdam Noord) heeft aangegeven dat er meer promotie moet komen en meer bekendheid gegeven moet
worden aan de voedseltuin. Het bevorderen van de (naams)bekendheid van de Voedseltuin kan een positieve
invloed hebben op de genoemde omzetcijfers. Bekendheid kan bevorderd worden door partnerships aan te gaan
met bedrijven en organisaties die vergelijkbaar doel nastreven. Maar ook door aan te sluiten bij bepaalde
bewegingen, zoals Youth Food Movement, Slow Food en Transition Towns Nederland.
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4. CONCLUSIES
In dit hoofdstuk wordt gekeken welke conclusies kunnen worden getrokken vanuit de voorgaande hoofdstukken
voor het beantwoorden van de twee hoofdvragen. De eerste vraag ging over de beleving van de Voedseltuin:
1. Hoe beleven de deelnemers, wijkbewoners, lokale ondernemers en betrokken organisaties de Voedseltuin?
De deelnemers die al als vrijwilliger meewerken aan het project voelen zich logischerwijs betrokken bij de
Voedseltuin. Ze zijn allemaal (zeer) positief over het project. De drie belangrijkste redenen dat ze meedoen en de
meerwaarde die zij zien zijn: het tuinieren in de stad, het ontmoeten van buurtbewoners en het door samen te
werken vergroten van de samenhang in de wijk. Meer dan de helft van de deelnemers denkt dat de Voedseltuin
over drie jaar succesvol is en acht van de twaalf zien zichzelf dan als actieve vrijwilliger meehelpen. Eén
deelnemer heeft aangegeven een voortrekkersrol op zich te willen nemen. Van de ondervraagde wijkbewoners
kent de helft het project, dit zijn vooral de mensen die dichterbij de Voedseltuin zijn gesproken. Alle twintig
wijkbewoners zijn heel positief over het doel van de Voedseltuin. Achttien van de twintig ziet als meerwaarde
het ontmoeten van en samenwerken met buurtbewoners, de betrokkenheid bij de wijk en het ondersteunen van
de Voedselbank en Resto VanHarte. Maar één van deze respondenten noemde tuinieren in de stad als
meerwaarde. Een kwart van deze respondenten zou vrijwilligers willen worden en een kleine meerderheid (55%)
wil niet deelnemen.
Helaas zijn er maar vier lokale ondernemers ondervraagd, vanwege drukte in de winkels en onbekendheid met
het project. Van deze ondernemers was maar en één bekend met het project. Toch waren zij allen positief en
zagen zij een meerwaarde voor de buurt. Ze zien bij dit project een rol voor zichzelf weggelegd, namelijk het
afnemen van producten en/of het ondersteunen van vrijwilligers. Zij willen nu echter nog niet afnemen vanwege
de geringe bekendheid en het vasthouden aan hun eigen werkwijze om producten af te nemen. De organisaties
die al betrokken zijn bij de Voedseltuin zijn ook erg positief over het project. Ze vinden de Voedseltuin vanwege
de duurzaamheid, het bevorderen van de sociale cohesie, ondersteunen van goede doelen en het creëren van
een ontmoetingsplek een meerwaarde voor de buurt. Zij zien allemaal een rol voor zichzelf in bijvoorbeeld
activiteiten organiseren en begeleiden, vrijwilligers genereren en begeleiden of financiële ondersteuning.
Concluderend kan worden gezegd dat de overgrote meerderheid van de ondervraagden de Voedseltuin zeer
positief beleefd en in de toekomst een rol voor zichzelf ziet in het project. Aandachtspunten is hierbij het
vergroten van de bekendheid bij wijkbewoners als potentiële vrijwilligers en bij lokale ondernemers als
potentiële afnemers. Daarnaast staat er een tweede vraag centraal in dit onderzoek:
2. Hoe kan het project de Voedseltuin verduurzamen en verzelfstandigen?
Hiervoor zijn allereerst de ideeën verzameld van de betrokken organisaties. Daarvan zegt de meerderheid wat te
zien in een coöperatie vorm met vrijwilligers, ondernemers en geïnteresseerden. Ook genoemd wordt zelfstandig
beheer door twee vrijwilligers. Eén van de restaurants geeft als tip maandelijks een supervisor aan te wijzen. Er
moet volgens de organisaties gericht worden op het ‘eigenaarschap’ van de tuin, een verdienmodel maken en
het promoten van het project. Ten tweede blijkt uit de literatuur en vanuit andere projecten dat er vier
succesfactoren zijn, namelijk: betrokkenheid (deelnemers voelen zich betrokken), acceptatie (verandering wordt
geaccepteerd), verwachtingenmanagement (deelnemers hebben de juiste verwachtingen) en aantal deelnemers
(er zijn genoeg vrijwilligers). Een goede juridische vorm lijkt een vereniging met leden die al dan niet contributie
betalen. Om alvast vooruit te lopen op het verdienmodel zijn een aantal manieren om inkomsten te genereren
op een rij gezet. Deze manieren zijn: ledencontributie, uitbreiding assortiment, verkoop productie en zaden,
verhuur van het terrein of organiseren activiteiten (zoals kookworkshops) en steun van sponsors, fondsen of
subsidie. Met deze of een aantal van deze manieren kan de begroting ruimschoots worden gehaald. Een
aandachtspunt hierbij is dat als er voor wordt gekozen om een buurtbewoner de voortrekker te laten zijn, een
vergoeding hiervoor mogelijk gewenst is. Er moeten dan dus wel meer inkomsten gegenereerd worden.
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5. DISCUSSIE
In dit hoofdstuk wordt teruggekeken op de uitvoering van het praktijkonderzoek (§ 5.1.) en worden suggesties
gedaan voor de vervolgmetingen (§ 5.2.).

5.1. METHODE- EN PROCESEVALUATIE
5.1.1 KORTE ONDERZOEKSPERIODE
De onderzoeksperiode was betrekkelijk kort, vanwege de naderende vakantieperiode. Binnen een maand moest
informatie verkregen worden over de beleving van de Voedseltuin middels gestandaardiseerde vragenlijsten. De
online vragenlijst die bij de deelnemende organisaties is uitgezet, is mogelijk daardoor door slechts zes
respondenten ingevuld. Voor het tweede spoor, de verzelfstandiging van de Voedseltuin, was voldoende tijd.
Hiervoor is voornamelijk literatuuronderzoek verricht.

5.1.2 RESPONDENTEN
Een kritisch punt over dit onderzoek is het feit dat het onderzoek weinig respondenten kent. Voor de beleving
van de Voedseltuin is gesproken met 20 wijkbewoners en 12 deelnemers. Opvallend is dat de Voedseltuin over
het algemeen onbekend was onder de respondenten ondervraagd nabij supermarkt Dirk van den Broek, terwijl
ondervraagden nabij de Voedseltuin er meer bekend mee waren.
De lokale ondernemers die nog niet samen werken met de Voedselbank zijn matig vertegenwoordigd in dit
onderzoek (4 respondenten). Een deel van de benaderde ondernemers gaf aan te druk te zijn om mee te werken,
kende de Voedseltuin niet en wilde daarom niet meewerken of er was geen aansluiting vanwege een
taalbarrière.

5.1.3 LITERATUURONDERZOEK
Er is gezocht naar ‘best practices’, maar zijn er niet veel goede voorbeelden gevonden omdat soortgelijke
projecten ook nog in de opstartfase zitten. Daarnaast is dit project met veel projecten niet vergelijkbaar vanwege
het sociale doel van dit project.

5.2. VOORUITBLIK
5.2.1 BELEVING WIJKBEWONERS
De vragenlijsten zijn op een zaterdagmiddag in juni op straat afgenomen op twee locaties. Allereerst zijn mensen
aangesproken voor en in de buurt van de Dirk van den Broek. Daarnaast zijn mensen ondervraagd voor de ingang
van de Voedseltuin.

5.2.2 SAMENWERKING MET LOKALE ONDERNEMERS
Een mogelijke samenwerking met lokale ondernemers vraagt om een zorgvuldige aanpak. Advies is om actief
eventuele samenwerkingen aan te gaan. Te denken valt aan:
•
•
•

Bijeenkomst organiseren met bijvoorbeeld rondleiding en proeverij
Langsgaan met een pakket groente en fruit en vragen om een afspraak te maken
Te kiezen voor samenwerking met ondernemers die een vergelijkbaar doel nastreven, te denken aan
Marqt (een supermarkt die alleen biologisch en zoveel mogelijk lokaal geproduceerd voedsel verkoopt),
ook al zitten dergelijke ondernemers niet in Noord.

VERVOLGONDERZOEK
Naast de nodige kritische punten heeft dit onderzoek ook een aantal vragen opgeroepen die nader onderzocht
kunnen worden:
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•
•
•

Welke buurt- en bewonersorganisaties zijn actief nabij het IJplein?
Wat zijn de mogelijkheden voor onderbrengen van beheer van de Voedseltuin bij een van deze
organisaties?
Welke rol kan de ondernemersvereniging vervullen ten behoeve van de verkoop van de productie of
andere taken?
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6. AANBEVELINGEN
Het praktijkonderzoek kent twee delen. Dit hoofdstuk is ook in twee delen verdeeld. In de eerste paragraaf
wordt een aantal aanbelevingen gedaan op basis van de onderzoeksuitkomsten in het kader van de 0-meting
over de beleving van deelnemers en de beleving in de wijk. De aanbevelingen in de tweede paragraaf (§6.2) zijn
gericht op het verzelfstandigen van het project.

6.1. BELEVING
Opvallend is dat de helft van de ondervraagde wijkbewoners het project kent, maar na uitleg over het initiatief
iedereen positief is. Een kwart van hen wil deelnemen als vrijwilliger. Acht van de twaalf huidige deelnemers
verwacht over drie jaar een actieve vrijwilliger te zijn en één deelnemer wil een voortrekkers rol op zich nemen.
Zowel deelnemers, als wijkbewoners en lokale ondernemers zijn over het algemeen (zeer) positief over het
project. Het is van belang dat de Voedseltuin bekendheid krijgt. Hiermee wordt onder andere de kans vergroot
dat er voldoende deelnemers actief zijn en productie verkocht wordt.

6.1.1. ZICHTBAARHEID EN BEKENDHEID
A ANSLUITING ZOEKEN
Een manier om de Voedseltuin onder de aandacht te brengen is aansluiting zoeken bij de vele bewegingen op
het gebied van bewust eten en leven, waaronder het gebruik van lokaal geproduceerd voedsel. Voorbeelden zijn
Youth Food Movement, Slow Food en Transition Towns Nederlander, maar ook kan gedacht worden aan een
advertentieplaats op de site thuisafgehaald.nl. Aansluiting kan door via de Facebook pagina dergelijke
initiatieven te 'liken', maar ook door samen te werken door gezamenlijk activiteiten te ontplooien. Een voorbeeld
activiteit is Damn Food Waste op het Museumplein, waarbij 5.000 mensen soep hebben gekregen van voedsel
dat normaliter was weggegooid. Maar ook kan er contact gelegd worden met de vele vergelijkbare
groeninitiatieven voor het uitwisselen van ervaringen.

Z ICHTBAARHEID VERBETEREN
De zichtbaarheid kan verbeteren door een duidelijk naambord aan de weg, zodat in een oogopslag zichtbaar is
wat er gevestigd is. Dit kan zeer uitnodigend werken.

M ARKT ORGANISEREN
Ter ondersteuning van het doel (ontmoeting en samenhang in de wijk) kan met regelmaat een markt
georganiseerd worden, waar de oogst verkocht wordt. Dit zorg voor ontmoeting en reuring. De aankondiging van
een dergelijke markt en de beschikbare groenten en fruit (met prijzen) kunnen vooraf bij het naambord
gepresenteerd worden.

6.1.2. VERGROTEN AANTAL DEELNEMERS
Het vergroten van het aantal deelnemers draagt bij aan de bekendheid. Naast het vergroten van de bekendheid,
is een andere manier om dit aantal te vergroten (zie §3.2.2. Kritische succesfactoren) bijvoorbeeld klanten van de
Voedselbank actief uit te nodigen om deelnemer te worden. Dit gebeurt overigens nu ook al, maar het blijkt een
lastige doelgroep om te betrekken. Zij zouden dan net als de andere deelnemers groenten en fruit krijgen op
basis van de hoeveelheid werk die zij hebben verricht. Dit sluit deels aan bij het idee van de opdrachtgever om de
productie die normaliter geschonken wordt te verkopen. Echter, het wordt dan niet verkocht, maar als het ware
ingeruild voor mankracht. Mogelijk is dit zelfs noodzakelijk voor het verzelfstandigen: 'van liefdadighied naar
zelfstandigheid'. Het is aan te raden wel te blijven leveren aan Resto van Harte. Zij zorgen immers ook voor
ontmoeting in de wijk, zijn een belangrijke samenwerkingspartner (ook bij verzelfstandiging) en vervullen een rol
in het bevorderen van de bekendheid van de Voedseltuin.
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K ANTINE ( EN OPSLAG ) REALISEREN
Op het moment worden gereedschappen opgeslagen in een ruimte die door Eigen Haard beschikbaar is gesteld.
Deze ruimte ligt een aantal straten verderop. Het is aan te raden om te overwegen een gebouwtje op het terrein
te plaatsen. Het wordt dan mogelijk om net als bij de huidige ruimte een sleutelkastje op te hangen, waardoor
deelnemers kunnen tuinieren wanneer het hen uitkomt. Daarnaast kan er in het gebouwtje een sanitaire
voorziening en keukentje gerealiseerd worden. Deelnemers kunnen dan onder andere gezamenlijk pauzeren. Het
kan een ontmoetingsplek worden, wat gunstig is voor binding tussen wijkbewoners. Mogelijk kunnen
bouwmarkten en projectonwikkelaars benaderd worden voor schenking van materialen en ontwerp voor de
realisatie van een kantine.

I NGANGEN VINDEN
Het creëren van betrokkenheid in de wijk is niet eenvoudig volgens Lucas Geluk (Resto van Harte). Zijn ervaring is
dat kinderen hierin een belangrijke groep vormen. Het is van belang hiermee rekening te houden bij het
ontplooien van activiteiten en het werven van deelnemers. Er is ook een actieve groep Turkse vrouwen en een
ondernemersvereniging. Mogelijk vormen ook zij een belangrijke ingang voor het optimaliseren van de
Voedseltuin als ontmoetingsplek in de wijk en de werving van deelnemers.

6.2. VERZELFSTANDIGING
In deze paragraaf wordt een aantal aanbevelingen uiteengezet die de kans van slagen van vrijwilligersbeheer
vergroten. De alinea's hieronder kunnen gezien worden als opeenvolgende stappen naar verzelfstandiging van
de Voedseltuin.

T REKKERS SELECTEREN
Het beheer van de Voedseltuin kan volgens de meeste respondenten verzorgd worden door vrijwilligers.
Deelnemers en andere wijkbewoners die de potentie hebben een voortrekkersrol te vervullen, dienen vroegtijdig
benaderd te worden. Op deze manier kan het beheer geleidelijk overgedragen worden.

V ERENIGING OPRICHTEN
Een vereniging blijkt in dit onderzoek een vorm die passend is voor dit project. De leden hebben zeggenschap en
horen bij de vereniging, wat van groot belang is voor de betrokkenheid bij de Voedseltuin (zie §3.2.2. Kritische
succesfactoren). Een aantal voortrekkers kunnen in samenwerking met bijvoorbeeld de projectleider het beheer
organiseren in de vorm van een vereniging. Er dienen vele keuzes gemaakt te worden, waarbij het grootste deel
wordt vastgelegd in statuten. Het is van belang dat iemand dit proces begeleidt en het doel van de Voedseltuin
enigzins bewaakt, zodat deelname voor iedereen uit de wijk mogelijk blijft. In dit proces dient aandacht te zijn
voor de vier succesfactoren van dergelijke projecten: betrokkenheid, acceptatie, verwachtingenmanagement en
aantal deelnemers.

I NKOMSTEN GENEREN
Er is een reeks mogelijkheden (zie § 3.2.4. Structurele financieringsopties) om inkomsten te generen voor het
beheer en gebruik van de voedseltuin. De keuzes kunnen gemaakt worden door de huidige coördinator Mariken
Heitman, maar het is aan te bevelen vroegtijdig wijkbewoners (in de rol van trekker) te laten bepalen.

V ERKOOP PRODUCTIE
De vier lokale ondernemers die ondervraagd zijn, willen bij meer bekendheid van de Voedseltuin producten
afnemen. Een zorgvuldige aanpak is hierbij van belang. De ondernemers gaven immers aan dat zij op dit moment
willen vasthouden aan hun huidige werkwijze wat betreft inkoop van hun producten. Er zijn verschillende
mogelijkheden om een samenwerkingsverband aan te gaan:
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•
•
•

Rondleiding door de Voedseltuin en presentatie van leveringsvoorwaarden zoals kosten, hoeveelheden,
etc.
Bezorgen van groente- en fruitpakket met een overzicht van de leveringsvoorwaarden.
Mogelijk kan de ondernemersvereniging een rol vervullen in de verbinding.

Daarnaast kan er voor gekozen worden om producten te verkopen aan eerder genoemde niet-lokale
ondernemers die vergelijkbaar doel nastreven. Nadeel van leveringsovereenkomst met ondernemers is het
mogelijk verplichtende karakter. Er kan gekozen worden meer vrijblijvende afspraken te maken met de
ondernemers. En zoals in subparagraaf 6.1.1. beschreven is, kan er ook gekozen worden om te verkopen aan
particulieren. Dit kan middels een markt die één of tweewekelijks plaats vindt. Bekendheid hiervoor kan via
Facebook, het eventuele naambord aan de weg of door flyers te verspreiden bij bijvoorbeeld scholen,
buurtcentrum en supermarkten.
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RESPONDENTEN
20 wijkbewoners
12 deelnemers
4 lokale ondernemers
Bij de deelnemende organisaties is een digitale vragenlijst afgenomen in week 26 en 27 (2013), in het kader van
dit praktijkonderzoek binnen het traineeship Sociaal Domein van BMC. Deze vragenlijst hebben de volgende 6
respondenten ingevuld:
-

Paul Scheerder, verbonden aan Leefhuiskring, sector Voedselbanken als directeur.
Safka Overweel, verbonden aan Stichting DOEN als programmamanager.
Lucas Geluk, verbonden aan Resto VanHarte als Restomanager.
Fred Fraikin, verbonden aan Stadsdeel Amsterdam Noord als buurtmeester Vogelbuurt/ijplein.
Hille Hoogland, verbonden aan Stichting op eigen kracht als projectmanager.
Ellina van der Boon, verbonden aan De Regenboog Groep als coördinator sociaal contact bij Amsterdamse
Vriendendiensten.
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BIJLAGEN
I. ONDERZOEK DEELNEMERS VOEDSELTUIN
Algemene informatie over u
1. Wat is uw leeftijd?

___ jaar

2. Wat is uw nationaliteit?
□
□
□
□
□

Nederlandse
Turkse
Marokkaanse
Surinaamse
Antilliaanse

Anders, namelijk

____________________

3. Hoe lang woont u al in deze buurt?
□
□
□
□

Korter dan een half jaar
Tussen een half jaar en een jaar
Tussen een jaar en drie jaar
Langer dan drie jaar

4. Hoe vaak bent u gemiddeld in de Voedseltuin te vinden?
□
□
□
□
□

Incidenteel
1x per maand
Meerdere keren per maand
1x per week
Meerdere keren per week

5. Met wie bezoekt u de Voedseltuin meestal?
□
□
□
□
□
□
□

Alleen
Met mijn partner
Met mijn kinderen
Met mijn partner en mijn kinderen
Met buurtbewoners
Met vrienden
Anders, namelijk ____________________
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De Voedseltuin
6. In welke mate voelt u zich betrokken met de Voedseltuin?
□
□
□
□

Erg betrokken
Betrokken
Een beetje betrokken
Niet betrokken

7. In hoeverre bent u positief over de Voedseltuin?
□
□
□
□
□

Zeer positief
Positief
Niet positief/niet negatief
Negatief
Zeer negatief

8. Hoe lang heeft u moeten nadenken voor u besloot deel te nemen, nadat u hoorde van de Voedseltuin?
□
□
□
□

Ik heb mij direct aangemeld
Ik heb mij binnen een week aangemeld
Ik heb mij binnen een maand aangemeld
Ik heb langer dan een maand gewacht met aanmelden

9. Wat is/zijn de reden(en) dat u deelneemt aan de Voedseltuin? (meerdere antwoorden mogelijk)
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Gezelligheid
Ontmoeting
Tuinieren
Ontspanning
Mijn kinderen iets leren over groente, fruit en tuinieren
Samenhang in de buurt vergroten
Inzetten voor de wijk
Verse producten uit de tuin
Een goed doel steunen
Anders, namelijk ____________________

10. Wat is volgens u de grootste meerwaarde van de Voedseltuin? De grootste meerwaarde is voor mij dat…
□
□
□
□
□
□
□
□

buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten in de Voedseltuin
buurtbewoners samen aan de Voedseltuin werken
buurtbewoners zich meer betrokken voelen bij de buurt
de Voedseltuin de Voedselbank en Resto VanHarte ondersteunt
ik kan tuinieren midden in Amsterdam
ik verse producten uit de Voedseltuin kan krijgen
ik mijn kinderen iets kan leren over groente, fruit en tuinieren
anders, namelijk ________________________________________
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Toekomst
11. In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling?
“Over drie jaar is de Voedseltuin IJplein een succesvolle groentetuin en gezellige ontmoetingsplek voor onze
buurt”
□
□
□
□
□

Helemaal mee eens
Mee eens
Niet mee eens/niet mee oneens
Mee oneens
Helemaal mee oneens

12. Hoe ziet u uw eigen rol binnen de Voedseltuinen over drie jaar?
□
□
□
□

Als voortrekker van de Voedseltuin
Als actieve vrijwilliger
Als vrijwilliger op de achtergrond
Over drie jaar ben ik geen vrijwilliger van de Voedseltuin meer

<Einde vragenlijst>
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II. ONDERZOEK ONDER WIJKBEWONERS
Algemene informatie over u
1. Wat is uw leeftijd?

___ jaar

2. Wat is uw nationaliteit?
□
□
□
□
□
□

Nederlandse
Turkse
Marokkaanse
Surinaamse
Antilliaanse
Anders, namelijk

____________________

3. Hoe lang woont u al in deze buurt?
□
□
□
□

Korter dan een half jaar
Tussen een half jaar en een jaar
Tussen een jaar en drie jaar
Langer dan drie jaar

De Voedseltuin
4. Kent u de Voedseltuin?
□
□

Ja
Nee

5. Weet u wat het doel van de Voedseltuin is?
□
□

Ja
Nee

6. Uitleg: De Voedseltuin is een plek waar buurtbewoners, klanten van Resto VanHarte en van de Voedselbank en
andere lokale organisaties samen werken aan de productie van voedsel. Iedereen die in de tuin werkt krijgt een
deel van de opbrengst. Een ander deel van de opbrengst wordt verwerkt in de maaltijden van Resto VanHarte en
toegevoegd aan de voedselpakketten van de Voedselbank.
(Als u dit hoort) In hoeverre bent u positief over de Voedseltuin?
□
□
□
□
□

Zeer positief
Positief
Niet positief/niet negatief
Negatief
Zeer negatief
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7. Het doel van de Voedseltuin is ontmoeting en verbinding tussen verschillende groepen buurtbewoners, maar
ook de productie van voedsel. In hoeverre bent u positief over het doel van de Voedseltuin?
□
□
□
□
□

Zeer positief
Positief
Niet positief/niet negatief
Negatief
Zeer negatief

8. In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling?
“De Voedseltuin is een meerwaarde voor de wijk.”
□
□
□
□

Helemaal mee eens
Mee eens
Mee oneens
Helemaal mee oneens

9. Indien u bij vraag 8 ‘Helemaal mee eens’ of ‘Mee eens’ heeft ingevuld, wat is volgens u de meerwaarde van dit
initiatief?
De grootste meerwaarde van de Voedseltuin is volgens mij dat…
□
□
□
□
□
□
□
□

buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten in de Voedseltuin
buurtbewoners samen aan de Voedseltuin werken
buurtbewoners zich meer betrokken voelen bij de buurt
de Voedseltuin de Voedselbank en Resto VanHarte ondersteunt
men kan tuinieren midden in Amsterdam
men verse producten uit de Voedseltuin kan krijgen
men zijn of haar kinderen iets kan leren over groente, fruit en tuinieren
anders, namelijk ________________________________________

10. Indien u bij vraag 8 ‘Mee oneens’ of ‘Helemaal mee oneens’ heeft ingevuld, wat zou er volgens u moeten
veranderen om de Voedseltuin van (meer) waarde te laten zijn?
________________________________________________________________________________
11. Op welke manier ziet u voor uzelf een mogelijkheid om deel te nemen aan de Voedseltuin? (meerdere
antwoorden mogelijk)
□
□
□
□
□

Als vrijwilliger
Door het organiseren van activiteiten / begeleiding
Ondersteuning van vrijwilligers
Anders, namelijk ____________________
Geen enkele manier

<Einde vragenlijst>
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III. ONDERZOEK ONDER LOKALE ORGANISATIES
1. Naam organisatie:

____________________

2. Kent u de Voedseltuin?
□
□

Ja
Nee

3. De Voedseltuin is een plek waar buurtbewoners, klanten van Resto VanHarte en van de Voedselbank en
andere lokale organisaties samen werken aan de productie van voedsel. Iedereen die in de tuin werkt krijgt een
deel van de opbrengst. Een ander deel van de opbrengst wordt verwerkt in de maaltijden van Resto VanHarte en
toegevoegd aan de voedselpakketten van de Voedselbank.
In hoeverre bent u positief over de Voedseltuin?
□
□
□
□
□

Zeer positief
Positief
Niet positief/niet negatief
Negatief
Zeer negatief

4. Weet u wat het doel van de Voedseltuin is?
□
□

Ja
Nee

5. Het doel van de Voedseltuin is ontmoeting en verbinding tussen verschillende groepen buurtbewoners, maar
ook de productie van voedsel.
In hoeverre bent u positief over het doel van de Voedseltuin?
□
□
□
□
□

Zeer positief
Positief
Niet positief/niet negatief
Negatief
Zeer negatief

6. In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling?
“De Voedseltuin is een meerwaarde voor de wijk.”
□
□
□
□
□

Helemaal mee eens
Mee eens
Niet mee eens/niet mee oneens
Mee oneens
Helemaal mee oneens
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Afname van de Voedseltuin
7. Op welke manier ziet u voor uzelf een mogelijkheid om deel te nemen aan de Voedseltuin? (meerdere
antwoorden mogelijk)
□
□
□
□
□

Door afname van producten
Door het organiseren van activiteiten / begeleiding
Ondersteuning van vrijwilligers
Anders, namelijk ____________________
Geen enkele manier

8. Zou u op dit moment producten willen afnemen van de Voedseltuin?
□
□

Ja
Nee

9. Indien u op vraag 8 ‘ja’ heeft geantwoord, welke producten zou u willen afnemen van de Voedseltuin en
hoeveel?
Soort product

Hoeveelheid

Per week/maand

10. Indien u op vraag 8 ‘nee’ heeft geantwoord, wat is de reden dat u op dit moment geen producten wilt
afnemen van de Voedseltuin?
□
□
□
□
□

Geen interesse in de producten die worden geproduceerd
Geen betrokkenheid bij de Voedseltuin
Financiële redenen
Anders, namelijk ____________________
N.v.t.

Toekomst
11. Zou u in de toekomst (meer) producten willen afnemen van de Voedseltuin?
□
□

Ja
Nee

12. Indien u op vraag 11 ‘ja’ heeft geantwoord, welke producten zou u willen afnemen van de Voedseltuin en
hoeveel?
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Soort product

Hoeveelheid

Per week/maand

13. Indien u op vraag 11 ‘nee’ heeft geantwoord, wat is de reden dat u in de toekomst geen producten wilt
afnemen van de Voedseltuin?
□
□
□
□
□

Geen interesse in de producten die worden geproduceerd
Geen betrokkenheid bij de Voedseltuin
Financiële redenen
Anders, namelijk ____________________
N.v.t.

14. De Voedseltuin wordt op dit moment gecoördineerd door Netwerk Buitenruimte voor Contact. Het is de
bedoeling dat de Voedseltuin over enkele jaren zelfstandig verder gaat. Welke ideeën heeft u voor een mogelijke
verzelfstandiging van de Voedseltuin?
……………………………………………………………………………………………………………..
<Einde vragenlijst>
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IV. SAMENWERKENDE ORGANISATIES

1. Wat is de naam van uw organisatie?
………………………………………………………….
2. Kent u de Voedsteltuin?
□
□

Ja
Nee

3. De Voedseltuin is een plek waar buurtbewoners, klanten van Resto van Harte en van de Voedselbank en
andere lokale organisaties samen werken aan de productie van voedsel. Iedereen die in de tuin werkt krijgt een
deel van de opbrengst. Een ander deel van de opbrengst wordt verwerkt in de maaltijden van Resto van Harte en
toegevoegd aan de voedselpakketten van de Voedselbank.
In hoeverre bent u positief over de Voedseltuin?
□
□
□
□

Zeer positief
Positief
Negatief
Zeer negatief

4. Waarom bent u positief/negatief over de Voedseltuin?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5. Weet u wat het doel van de Voedseltuin is?
□
□

Ja
Nee

6. Het doel van de Voedseltuin is ontmoeting en verbinding tussen verschillende groepen buurtbewoners, maar
ook de productie van voedsel.
In hoeverre bent u positief over het doel van de Voedseltuin?
□
□
□
□

Zeer positief
Positief
Negatief
Zeer negatief

7. Waarom bent u positief / negatief over het doel van de Voedseltuin?
8. In hoeverre bent u het eens met de volgende stelling?
‘De voedseltuin is een meerwaarde voor de wijk.’
□
□
□
□

Helemaal mee eens
Mee eens
Mee oneens
Helemaal mee oneens
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9. Op welke manier zit u voor uzelf een mogelijkheid om deel te nemen aan de Voedseltuin? (meerdere
antwoorden mogelijk)
□
□
□
□
□

Door afname van producten
Door het organiseren van activiteiten / begeleiding
Ondersteuning van vrijwilligers
Anders, namelijk ………………….
Geen enkele manier

10. De Voedseltuin wordt op dit moment gecoördineerd door Netwerk Buitenruimte voor Contact. Het is de
bedoeling dat de Voedseltuin over enkele jaren zelfstandig verder gaat. Welke ideeën heeft u voor een mogelijke
verzelfstandiging van de Voedseltuin?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
11. Heeft u nog op- en/of aanmerkingen?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
<Einde vragenlijst>
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V. LOKALE ORGANISATIES
Organisaties rondom project Voedseltuin Amsterdam
Initiatiefnemers
Stichting DOEN
Als aanjager van mensen en organisaties die het voortouw nemen op het gebied van duurzame, sociale en
culturele vernieuwing streeft Stichting DOEN naar een groene, sociale en culturele samenleving. DOEN
ondersteunt deze voorlopers en brengt ze met elkaar in contact.
Jaarlijks ondersteunt Stichting DOEN meer dan 200 initiatieven door middel van subsidies, participaties, leningen
en garanties. Kenmerkend voor deze initiatieven is de ondernemende aanpak: het gaat om mensen, organisaties
en bedrijven die risico’s durven nemen, creatief en innovatief zijn en daardoor effectief bijdragen aan een betere
en schonere wereld.
DOEN ondersteunt initiatieven op het gebied van Cultuur en Cohesie en Groene en Sociale Economie.
DOEN ondersteunt zowel grote als kleine initiatieven en werkt vanuit de filosofie: subsidiëren waar nodig,
participeren, verstrekken van leningen en garanties waar mogelijk.
DOEN kan zich langer aan organisaties verbinden als zij zich als voorloper blijven manifesteren. DOEN geeft de
voorkeur aan initiatieven die qua onderwerp, regio of anderszins aansluiten bij al door DOEN gefinancierde
initiatieven en deze zo versterken. Vanwege de rol van DOEN als aanjager is het van belang dat de bijdrage van
DOEN een duidelijke meerwaarde heeft voor het initiatief. Dat betekent dat het initiatief zonder de steun van
DOEN niet van de grond komt.
Doen is belangrijkste financier van het project, voor 3 jaar.
Contactpersoon: Safka Overweel
safka@doen.nl
Resto VanHarte
Resto VanHarte vindt dat iedereen erbij hoort in de samenleving en biedt een plek in de wijk waar mensen elkaar
kunnen ontmoeten. Dat is hard nodig; want 1 op de 3 Nederlanders voelt zich eenzaam. In dertig
buurtrestaurants organiseert Resto VanHarte lekkere en betaalbare driegangendiners voor wijkbewoners met
diverse achtergronden. Iedereen is welkom! De gemeenschappelijke eettafel is bij uitstek de plek om met elkaar
in gesprek te gaan en iets te ondernemen. Regelmatig schuift de wijkagent, huisarts, imam of dominee aan om
te vertellen over activiteiten in de wijk. Zo brengt Resto VanHarte mensen met elkaar in contact en dynamiek in
de wijken. De drijvende kracht achter Resto VanHarte zijn de vrijwilligers in de keuken. Aan hen biedt Resto
VanHarte inspiratie tot zelfontplooiing en kansen op weg naar een actieve rol in de samenleving. Dankzij hun
inzet en de bijdrage van donateurs, de overheid en bedrijven zet Resto VanHarte jaarlijks bijna 100.000
maaltijden op tafel.
Contactpersoon: Lucas Geluk
l.geluk@restovanharte.nl
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De Voedselbank Noord
De Voedselbank Amsterdam (VBA) is in 2005 opgericht en heeft als doel direct voedselhulp te bieden aan
mensen in armoede, het verminderen van het sociaal isolement en bijdragen aan de zelfredzaamheid van
mensen. En de Voedselbank gaat verspilling van voedsel tegen door dit bij bedrijven in te zamelen en gratis te
verstrekken aan mensen die onder de armoedegrens leven.
Contactpersoon: Paul Scheerder
P.A.Scheerder@Leefkringhuis-Noord.nl

Netwerk Buitenruimte voor Contact
De sociale ondernemers die deel uitmaken van het Netwerk BuitenRuimte voor Contact (BRvC)streven ernaar
om mensen met elkaar te verbinden. Dat doen we door samen een (nieuwe) invulling aan een ‘groene’ plek in de
directe omgeving van de mensen te geven: een plein, binnenplaats, schooltuin, park of een ander stuk
(semi)openbare ruimte. Een plek waar (buurt)bewoners elkaar ontmoeten en waar kinderen met elkaar kunnen
spelen.
Het uiteindelijke doel is een natuurlijke groene ruimte te creëren waar mensen met de meest uiteenlopende
achtergronden met plezier gebruik van maken. Een plek waar ze zich thuis voelen en waar ze zich
verantwoordelijk voor voelen. En een ruimte die bijdraagt aan een verbetering van de leefbaarheid, sociale
samenhang en integratie in een buurt of wijk.

Samenwerkingspartners
- Gemeente Amsterdam
Heeft budget voor de aanleg beschikbaar gesteld (20.000)
Stadsdeel Noord
Grond ter beschikking stellen
Groenvoorziening ondersteunt af en toe, waaronder gras rondom en pad in voedseltuin maaien.
Faciliterend op allerlei zaken.
Contactpersonen:
Esther Blok: gebiedsmanager vogelbuurt/ijplein email: e.blok@noord.amsterdam.nl
Fred Fraikin: buurtmeester Vogelbuurt/ijplein. Email: f.fraikin@noord.amsterdam.nl
Leo de Boorder:teamleider email:

l.de.boorder@noord.amsterdam.nl

37

Combiwel
Combiwel is een maatschappelijke onderneming met een breed scala aan diensten voor inwoners van
Amsterdam met uiteenlopende sociaal-economische achtergronden. Vanuit talloze locaties worden mensen op
wijkniveau ondersteund bij het bouwen en onderhouden van netwerken zodat zij actief aan de samenleving
kunnen en willen deelnemen. In Amsterdam Noord zit Buurtcentrum De Meeuw (Motorwal 300).
Contactpersoon: Anne Jacobse: medewerker participatie en activering vogelbuurt/ijplein
Email: a.jacobse@combiwel.nl

Eigen haard
Eigen haard is een woningcorporatie in de metropoolregio Amsterdam. In de eerste plaats verhuren zij sociale
huurwoningen. Ze verhuren woningen in de vrije sector, maatschappelijk vastgoed, bedrijfsonroerend goed en
parkeerplaatsen en verkopen woningen. Zo dragen ze bij aan de diversiteit en vitaliteit van 'onze' wijken.
Contactpersonen:
Annette OudeVrielink: (meer op beleidszaken)
Email: annetteoudevrielink@gmail.com
Lydia Wilhelm: wijkbeheerder Vogelbuurt/IJplein
Email: l.wilhelm@eigenhaard.nl

Stichting Op Eigen Kracht
Op Eigen Kracht in een training om de klanten van de Voedselbank Amsterdam te ondersteunen in het
zelfstandig deelgenoot worden aan de maatschappij. De training vergroot de zelfredzaamheid, ondersteunt de
persoonlijke ontwikkeling en het gebruik van de voorzieningen die de maatschappij daarin biedt. Het doel van de
training Op Eigen Kracht is het bevorderen van de financiële zelfredzaamheid en het vergroten van eigenwaarde
van voedselbankklanten.
Hille Hoogland, projectmanager
Email: hille@opeigenkrachttraining.org
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Doras
Doras is de instelling voor maatschappelijke dienstverlening in Amsterdam-Noord. Amsterdam Noord heeft vier
loketten Zorg en Samenleven waar bewoners terecht kunnen voor informatie, advies en cliëntondersteuning.
Doras is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze loketten. Mensen kunnen met al hun vragen over wonen,
welzijn, zorg en financiën terecht bij het loket. Ook bezorgt Doras vriesverse en warme maaltijden aan huis voor
als mensen niet meer dagelijks willen of kunnen koken.
Els Annegarn: email: e.annegarn@doras.nl

NME
De afdeling Natuur- en Milieu Educatie (NME) van Stadsdeel Amsterdam Noord geeft vorm aan het ontdekken,
beleven en waarderen van natuur en milieu voor alle inwoners van Amsterdam-Noord. NME verzorgt een
Educatief Programma in Amsterdam-Noord, waaronder het Schooltuinprogramma voor alle kinderen van het
basisonderwijs.
Willem Kuyt: projectcoordinator natuur- en milieueducatie
Email: w.kuyt@noord.amsterdam.nl

Eva en Adam
Het participatiecentrum Eva & Adam is er voor vrouwen en mannen, die graag actief willen zijn in hun buurt,
wijk of stadsdeel, voor vrouwen en mannen die graag willen leren en vooruit willen komen, voor vrouwen en
mannen die graag de stap naar een vrijwillige of betaalde baan willen maken. Het doel van Eva & Adam is de
deelnemende vrouwen en mannen daarbij te ondersteunen. Eva & Adam wordt uitgevoerd door B&A, een
maatschappelijke onderneming met een publieke missie én passie voor de publieke zaak. De organisatie is vooral
actief op het gebied van jeugd, welzijn en participatie. B&A probeert groepen die maatschappelijk ‘aan de kant
staan’ te bereiken en hen de verbinding te laten maken naar de samenleving.
Contactpersoon: Mavis Kathusing
M.Kathusing@bagroep.nl
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Stichting de Regenboog
De Regenboog Groep stimuleert de ontwikkeling van kwetsbare mensen om hen actief deel te kunnen laten
nemen aan de maatschappij. De Regenboog Groep wil door middel van diverse projecten en activiteiten
bezoekers, cliënten en deelnemers actief laten deelnemen in de maatschappij. Zo verbinden we hen met elkaar,
met maatjes en coaches, met maatschappelijk werkers, met buurtbewoners en met andere aardige
Amsterdammers.
Contactpersoon: Ellina van der Boon, groepsactiviteiten, coördinator sociaal contact
Email: evdboon@vriendendiensten.nl

Spirit
Spirit is een organisatie voor jeugd en opvoedhulp. Ze bieden hulp en begeleiding aan kinderen en jongeren
van 0 tot 23 jaar en hun gezin. Ze streven ernaar dat kinderen en jongeren opgroeien in een veilige situatie,
zoveel mogelijk in gezinsverband en dat jeugdigen en gezinnen zo zelfstandig en volwaardig mogelijk kunnen
functioneren en participeren in de maatschappij. Spirit is werkzaam in de Stadsregio Amsterdam.

Andere organisaties in Amsterdam Noord
Supermarkten:
- Dirk van den Broek (IJplein)
- Tuana Ceylan Market (Sperwerlaan)
- Al Iman supermarkt (Ganzenweg)
School:
- Openbare basisschool IJplein (Gedempte insteekhaven 85) (vanwege hun eigen wens, wordt deze school niet
betrokken in dit onderzoek)
- Bredero lyceum (Buiksloterweg 85)
- Het Hyperion Lyceum (Tolhuisweg 6)
Jongerencentrum De Valk (IJplein 3)
Jongerencentrum De Valk organiseert zowel buurtgerichte activiteiten als activiteiten voor heel Noord. Het
jongerencentrum is van Stichting DOCK, een interculturele welzijnsorganisatie.

Restaurants/hotels:
- Het Wilhelmina-Dok (A)
- Hotel de Goudfazant (B)
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- Café Modern (E)
- Tolhuistuin (J)
- Café Restaurant Stork (Motorkanaal)
- Eye (filmmuseum)
- Aantal restaurants/hotel op Spreeuwenpark, zoals: Restaurant Elmas, Mt. Everest, Isis hotel, Fong Long,
Mondial, Any Thaim delivery.
- IJplein Bed and Breakfast

Kaartje van IJplein en Vogelbuurt (bron: maps.google.nl)

41

VI. OORSPRONKELIJKE OPDRACHT
De Voedseltuinen Amsterdam: Wat vinden de deelnemers en de omgeving van de onlangs aangelegde
Voedseltuin en wat zijn de mogelijkheden om dit project duurzaam te maken?
Informatie en probleemstelling:
Op 13 september 2012 is het project Voedseltuinen van start gegaan. Het project is een initiatief van Stichting
DOEN, Resto VanHarte, De Voedselbank Noord en Netwerk Buitenruimte voor Contact. Binnen het project wordt
er samengewerkt met het stadsdeel, Combiwel, Eigen Haard, Stichting Op Eigen Kracht, Doras, NME, Eva en
Adam en Stichting de Regenboog.
De tuin is openbaar en voor iedereen toegankelijk. Het streven is een plek in de wijk te creëren waar
bewoners graag komen om te tuinieren, een praatje te maken met andere bezoekers of om even lekker te
zitten in het groen. Ook voor kinderen is er plek om te spelen en te helpen.
In de voedseltuin wordt door buurtbewoners, klanten van Resto VanHarte en van de Voedselbank en andere
lokale organisaties samengewerkt aan de productie van groente en fruit. Iedereen die mee werkt krijgt een deel
van de productie. Een andere deel van de productie wordt verwerkt in de maaltijden van Resto VanHarte en
toegevoegd aan de voedselpakket van de Voedselbank.
Afgelopen winter is de tuin aangelegd, hieraan hebben ruim 40 mensen meegewerkt. Ook is er een professional
ingehuurd voor de kwaliteit van de productie en de begeleiding van de deelnemers. Het voorjaar is de eerste
productie geleverd. Intussen hebben meer lokale ondernemers hun interesse getoond zijn of zelfs al afnemen,
waaronder supermarkt Dirk van den Broek en horecaonderneming het Wilhelmina-Dok.
Opdracht:
Verricht een kleinschalig onderzoek naar:
De beleving van de vrijwillige deelnemers: buurtbewoners, klanten van Resto VanHarte en van de Voedselbank?
Het gaat specifiek om een nulmeting. Wat zijn de kenmerken van de deelnemers? Hun beweegredenen? Wat
willen ze ermee bereiken?
De beleving in de wijk: bewoners en lokale organisaties. Wat vindt men van het initiatief? Zouden zij zelf ook
willen afnemen, nu en in de toekomst? Zo ja, wat is dan de productiebehoefte?
Mogelijkheden voor verduurzaming. Hoe structureel te financieren? Hoe te verzelfstandigen naar
vrijwilligersbeheer?
Stel samen met de projectleider en procesmanager Ans Klein Geltink een plan van aanpak op en geef hier
invulling en uitvoering aan. Het resultaat van de opdracht is een bevindingenrapport en een advies voor
verduurzaming. Het resultaat wordt tevens in een presentatie (powerpoint of prezi) gevat en gepresenteerd aan
de initiatiefnemers en eventueel de samenwerkingspartners. Krista Schofield (BMC) blijft op de achtergrond
inhoudelijk betrokken.
Contactgegevens / contactpersoon:
Opdrachtgever: Ans Klein Geltink, Buitenruimte voor contact, telefoon: 06-112 527 24, e-mail ans@brvc.nl.
Contactpersoon BMC: Krista Schofield, telefoon: 06- 412 96 733, e-mail: kristaschofield@bmc.nl.
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