
Medio juni hebben wij de subsidie gekregen en de eerste 75% van het bedrag ontvangen. Daarnaast kregen
we ook de vergunning om het betreffende stuk grond in gebruik te nemen. We zijn direct aan de slag
gegaan met de opbouw van de Voorbeeldige Voedseltuin. In juni hebben wij 40 afgekeurde
aardappelkisten geplaatst om te gebruiken als moestuinbakken. Deze hebben we gevuld met tuinaarde en
compost van Tuinen van Hartstocht. 

Verslag 2021

PLAATSING VAN DE MOESTUINBAKKEN

DE VOORBEELDIGE VOEDSELTUIN

Bouwtekening v/d tuin1. 2. Aarde wordt gestort 3. Bakken zijn gekomen 4. Bakken worden gevuld

Het tuindershuisje1. 2. Gereedschapsaanwinst 3. IBC-watertanks 4. Tuinders bij de wormen

Daarnaast hebben we  via Marktplaats twee schuurtjes verkregen en geplaatst, om in gebruik te nemen als 
 buurtschuur en als tuindershuisje. We hebben in de loop van de zomer met gekochte en geschonken
materialen de huisjes goed weten te vullen met nuttige aanwinsten voor ons eigen project en de buurt. Ook
zijn de geplaatste wormenhotels in gebruik genomen. We hebben IBC-tanks gehaald en geplaatst om aan
de slag te kunnen met circulaire watertoevoer voor de planten. 

PLAATSING VAN DE HUISJES EN OBJECTEN 



In samenwerking met andere groenplatformen uit de buurt, zoals Natuur voor Kinderen, organiseerden wij
een Circulaire Tuindersdag. Op deze dag presenteerde we ons project aan buurtbewoners en
geïnteresseerden, en hebben we een voorproefje gegeven van de workshops die wij  in de toekomst
blijven aanbieden. Tot slot hebben we met (hobby)tuinders zaden en stekken geruild waardoor we, hoewel
laat in het seizoen, een eerste start konden maken met het moestuinieren. 

Wildplukpesto maken1. 2. Leren moestuinieren 3. Zaadbollen maken 4. Insectenhotels maken

EERSTE ACTIVITEITEN IN DE TUIN

KIPPENCOMMUNITY 

Eind juni zijn ook onze 60 kippen van Kipgoed aangekomen in de tuin. We hebben deze zomer snel een
netwerk weten op te tuigen van geïnteresseerden buurtbewoners die nu wekelijks bij onze kippen komen 
 kijken én hun eitjes meenemen. Zij betalen een maandelijkse bijdrage waarmee wij, per ei voor hen, ook
een ei naar de voedselbank in Ganzenhoef kunnen brengen.

In augustus is onze tuincoördinator aan de slag gegaan met het maken van een teeltplan voor het oogstjaar
van 2022, waarbij de focus vooral ligt op combinatieteelt. In diezelfde periode maakten we ook een
whatsappgroep voor de vaste vrijwilligers voor in de tuin en begonnen we met een digitale nieuwsbrief
voor de andere geïnteresseerden uit de buurt.

De kippen arriveren1. 2. Ei naar de voedselbank 3. Dagelijkse ei-opbrengst 4. Uitleg over de kippen



In september ontvingen we de eerste studenten via de HvA, UvA en VU en jongerenverenigingen zoals
SFYN (Slow Food Youth Network). De studenten zijn met ons aan de slag gegaan voor verschillende
studieonderzoeken die betrekking hebben op stadslandbouw en circulair tuinieren. Dit gebeurt in de vorm
van interviews, gesprekken en videoverslagen. Ook verscheen de tuin in diverse media. 

Onze tuincoördinator ging met vrijwilligers aan de slag om zaden, compost en mest uit de Tuinen van
Hartstocht te selecteren en verwerken, in afwachting van onze eigen eerste badge in 2022. De eerste
oogst werd een feit!

Eerste oogst uit de tuin1. 2. SFYN op bezoek 3. Tuin in de media 4. Pitch bij New Metropolis

BINDING MET STUDENTEN EN JONGEREN

NAZOMER ACITIVITEITEN

We organiseerden in oktober samen met Restaurant Elixer een oogstfeest. Dit was helemaal gericht op
oogsten, tuinieren en duurzaam voedsel. Er waren verschillende workshops: hoe verwerk je wild? hoe
werkt de hopplant? Daarnaast vertelden we bezoekers over ons stadslandbouw project en verwerkten we
de laatste oogst uit de tuin. 

Om de moestuinbakken winterklaar te maken, hebben we in oktober de eenjarige plantrestanten
verwijderd en de mest verwerkt om zo de bodem te voeden. Om onze vrijwilligers en geïnteresseerden
geïnformeerd de winter in te laten gaan hebben we voor hen een mulching-masterclass georganiseerd,
waarbij we gebruik maakten van lokale grondstoffen.

Hop oogst-masterclass1. 2. Foto van een van onze vrijwilligers 3. Mulching-masterclass 



In het najaar kwamen de eerste paddenstoelen op, die door buurtbewoner Ivan in de tuin zijn geplaatst.
Ook hebben we micorrhiza aangeschaft, munt en frambozen en een reeks andere vaste planten voor in de
bakken aangeplant. We hebben voor het aantrekken van nuttige insecten enkele buurplanten naast de
bakken geplaatst. Om bezoekers wegwijs te maken in de tuin hebben we een plattegrond gemaakt en
opgehangen. Nu kunnen zij de composthoop en buurt-vetton vinden, waardoor zij hun hun compost en vet
circulair kunnen inleveren.  

DE TUIN IN WINTERTIJD

Paddenstoelenoogst1. 2. Planten in wintertijd 3. Afvalpunt 4. Plattegrond geplaatst

In december zijn we bezig geweest met het uitwerken van de combinatieteelt per bak en het afmaken van
de zaaikalender en werkzaamheden per maand. Daarnaast hebben we de eerste museale infoborden en
objecten in de tuin geplaatst. Er staan nu twee kleine neppe flatgebouwen met informatie over verticale
landbouw en er is al een hoop te lezen over de planten en infrastructuur van de tuin. Ook zijn we 
 voorbereidingen aan het treffen voor de infoborden en objecten die geplaatst gaan worden bij de planten
wanneer het tuinseizoen van start gaat in 2022, zoals een muurtekening over tuingereedschap op de
buurtschuur.

Tot slot hebben we met het naastgelegen architectenbureau en met ROC-architectuurstudenten
exploderende gesprekken gevoerd voor het bouwen van een circulaire kas van gerecyclde materialen. In
de tussentijd hebben we de kwetsbare planten naar binnengehaald.

VOORBEREIDINGEN VOOR 2022

Een van de infoborden1. 2. Twee info-objecten 3. Schets op de schuur 4. Planten naar binnen



1. We willen een grotere  en enkele kleinere circulaire kas(sen) bouwen met een modulair bouwplan.
2. We willen kweektafels bouwen voor in de grotere kas waar de stekjes en plantjes in kunnen staan. 
3. De kleinere kassen bouwen doen we in de vorm van een masterclass. Zodat geïnteresseerden kunnen
leren over de bouw van de circulaire kas. We maken er een modulair bouwplan bij samen met het
architectenbureau zodat men vervolgens een kas in gewenste schaal kan maken. 

DE GLOBALE PLANNING VAN 2022

JANUARI

APRIL

FEBRUARI
1...Workshop: Zaaien met goede wortelschimmels (Mycorrhiza).
2. Kaswarming party voor de vrijwilligers, financiële sponsors en geïnteresseerden. Hierbij zamelen we
potgrond, plantenpotjes en anderen spullen in voor in de kas. 
3. Scholen en instellingen contacteren en informeren over mogelijkheden op gebied van samenwerking.

MAART
1...Nieuwe vrijwilligers werven voor het komende seizoen.
2. Extern programma werven voor het komende seizoen, via groenplatvormen en bewoner initiatieven.

1..Organiseren van een circulaire tuindersdag met in elk geval een stekjesmarkt, een les zaaiplan maken,
een workshops oppotten & een workshop gier maken.
2. Reeks 'oppot dagen' met vrijwilligers en geïnteresseerden. 
3. Maken van een handboek over het opzetten van een soortgelijk project.

MEI
1..Organiseren van 'uitplant dagen', waarop we ook de gier verwerken en goede bodem schimmels.
2. Tweede batch gier maken in de vorm van een workshop.
3. Presenteren handboek van het opzetten van een voorbeeldige voedseltuin. 

JUNI
1..Batch compost thee maken in de vorm van een workshop.
2. Workshop voor de vrijwilligers over composteren.

VANAF JULI
1..Workshops en activiteiten met de oogst.
2. Zaden oogsten en verwerken.
3. Workshops: insectenhotel maken, vogelhuisje bouwen, wormenhotel maken. 

NOVEMBER 
1..Participeren aan de museumnacht met de tuin als museale openbare ruimte.
2. Indienen eindverslag van het tuinproject bij de gemeente.


