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Doelstelling
Stichting Voedseltuin Villanueva heeft de volgende doelstellingen:

•

Het verbouwen van groente en fruit;

•

Het leveren van vers voedsel aan diverse instellingen in de regio
’s-Hertogenbosch, waaronder de Stichting Voedselbank ’s-Hertogenbosch
e.o.;

•

Het ondersteunen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij de
re-integratie naar betaald werk;

•

Educatie aan jong en oud;

•

Het versterken van de biodiversiteit in het gebied, grenzend aan de Ecologische
Hoofdstructuur;

•

Het versterken van de samenwerking tussen de deelnemende partijen.

Bestuur
Henk Kappen — Voorzitter
John de Roij — Secretaris
Peter de Bruin — Penningmeester
Annet Braaksma — Lid
Luuk Leering — Lid

Tuincoördinatoren
Ed Houdijk
Ton Verhaeg
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Inleiding
Voedseltuin Villanueva is officieel geopend in oktober 2014 door wethouder Huib van
Olden en Dominique Villanueva. De tuin bestaat dus nu ruim één jaar; een zeer
succesvol jaar!
Evenals het financieel verslag beslaat dit jaarverslag een periode van iets meer dan een
jaar. Vanaf 2016 vindt de verslaglegging per kalenderjaar plaats.

Activiteiten
We hebben nu meer dan een volledig seizoen van planten, onderhouden en verbouwen
van groente en klein-fruit achter de rug. En we mogen vaststellen dat we een goede
opbrengst hebben gehad. Kisten vol met groente en klein-fruit zijn, zelfs al in de tweede
helft van 2014, richting Voedselbank gegaan. En zo heeft de Voedseltuin haar
hoofddoelstelling - volgens haar statuten - helemaal waar gemaakt, namelijk het leveren
van verse groenten en klein-fruit aan de klanten van de Voedselbank ’s-Hertogenbosch
en Omstreken. (zie bijlage 1 totaalopbrengst 2014-eind 2015).
Om wat voorbeelden te noemen: de cliënten
van de Voedselbank hebben kunnen genieten
van sla, aardbeien, courgettes, prei en van
wintergroenten als bleekselderij en
verschillende soorten kool. We hebben geen
bestrijdingsmiddelen gebruikt. Bemesting
vond plaats op voorspraak van het
bodemonderzoek dat door studenten van de
HAS is gedaan.
Gedurende de opstartfase van de Voedseltuin
is natuurlijk geïnvesteerd in gereedschap en
andere hulpmiddelen. Na de aanschaf van de
tractor is hiervoor een stalling gemaakt in/aan
de nieuwgebouwde bijenstal. Het dak van het
bijenonderkomen is later nog extra verstevigd
om stormschade te voorkomen.
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De tuin heeft in de afgelopen anderhalf jaar veel last gehad van vogels en konijnen. Voor
de bestrijding van de vogeloverlast zijn twee vogelverschrikkers aangeschaft. Tegen de
konijnen is bij de beide poorten de grond uitgegraven om er een laag grof puin voor in
de plaats te kunnen storten. Door een loonwerker is dit weer geëgaliseerd; de overlast
van konijnen die onder de poort door komen was hiermee grotendeels verholpen. Ook
is het hekwerk rondom voorzien van stevig fijn gaas om de konijnen buiten de tuin te
houden. In het komend voorjaar zal door een vrijwilliger op de tuin voorkomende
konijnen gejaagd worden zodat deze gevangen kunnen worden. Hij heeft ook
aangegeven om enkele keren met zijn afgerichte valk te gaan komen.
In het kader van een subsidieverlening
door de Provincie is voor het
bijenonderkomen een aanzet gemaakt met
de aanleg van een bijentuin. Deze tuin zal
veel onderhoud vragen totdat de
begroeiing wat vollediger is geworden.
Door de beplanting wordt ook weer
voldaan aan een andere doelstelling van de
tuin: het vergroten van de biodiversiteit in
de omgeving.

De Stichting heeft in haar statuten niet alleen opgenomen zoveel mogelijk verse waar te
leveren aan de Voedselbank ’s-Hertogenbosch en omstreken, maar kende ook een
aantal andere doelstellingen. Zoals: het werkervaring bieden aan alle vrijwilligers en een
kans bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Hiervoor zijn contacten
en contracten met Exodus, de Reclassering en met Weener XL ontwikkeld. Volgens het
nieuw ontwikkelde vrijwilligersbeleid worden vanaf volgend jaar contracten gesloten
met alle aan de tuin verbonden vrijwilligers.
Ook andere activiteiten zijn ondernomen ten behoeve van de Stichting en haar
vrijwilligers: we hebben een Dropbox-archief aangelegd waarin we onder meer
vrijwilligerslijsten (vaste ploeg en plukploeg) bijhouden. Vrijwilligers krijgen een paar
keer per jaar een nieuwsbrief. Het jaar wordt geopend en gesloten op feestelijke wijze.
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Publiciteit
Recent zijn de PowerPoint-presentatie en de website vernieuwd met actuele informatie
over de situatie van na de overname van de tuin van het CCC. Voor het beheer van de
website is een vrijwilligster gevonden. De website voldoet aan de ANBI eisen.
Na overname van het CCC is Stichting Voedseltuin Villanueva in september 2014
opgericht met als eerste (tijdelijke) voorzitster Ellen Pauel. De andere tijdelijke
bestuursleden waren: John de Roij en Theodoor van Leeuwen. Het tijdelijk bestuur heeft
een permanent bestuur gezocht, de feestelijke opening van de tuin georganiseerd en zo
konden de tuincoördinatoren breder aan de slag.
De tuin heeft nu ook een Facebook-pagina en een daaraan verbonden Twitter-account.
Eens in de 10 dagen minimaal hebben we op Facebook met een bericht gestaan. We
konden daarbij putten uit het inmiddels ook in ons Dropbox-archief opgezette
fotoarchief.
De voedseltuin is bekend op platform 073. We hebben sinds kort een filmpje op dit
Platform dat een duidelijk beeld geeft van het werken op de tuin. Naast het filmpje op
Platform 073 dat ook op de website staat, wordt een presentatiefilm gemaakt door
Gerard Willemsen. De bedoeling is die in de toekomst te gaan gebruiken naast en ter
vervanging van onze PowerPoint.

Ook kent de Voedseltuin een paar keer per jaar een nieuwsbrief, maar behalve met
Kerst is die zuiver voor de aan de tuin verbonden vrijwilligers.
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Externe contacten
Een doelstelling van de tuin is dat er contacten worden gelegd met het onderwijs zowel
om informatie die de tuin kan helpen, te ontvangen als om informatie over zo’n tuin te
geven aan scholieren en studenten. Er lopen inmiddels contacten met de HAS zowel met
docenten als met studenten. Verder zijn er contacten met het Helicon afdeling MBO
voor het plaatsen van stagiaires in het voorjaar van 2016 uit het eerste jaar Toegepaste
Biologie/Milieu & Ruimte. Ook de Gabriëlschool gaat in 2016 stagiaires plaatsen. En
middelbare scholen leverden leerlingen voor een maatschappelijke stage; vaak liep dit
via de Voedselbank.

Ook wil de Voedseltuin volgens haar statuten relaties met en tussen diverse partijen
(buurt, overheid, bedrijven) aangaan of versterken. Zo zijn er voortdurende contacten
met ZLTO; we publiceren in de Nieuwsbrief van Kruiskamp/Schutskamp. Bezoeken aan
de tuin werden gestimuleerd, zowel van organisaties, scholen als bedrijfsleven. “West
presenteert” heeft de tuin bijvoorbeeld bezocht voor een excursie van ons uit en is
voornemens dat opnieuw in het voorjaar te doen. Het bedrijf Precima heeft hun dag
voor vrijwilligerswerk op de tuin gehouden. Veertien mensen hebben ons die dag
geholpen met het bijhouden van de tuin.
Ook de Gemeente is een belangrijke partner voor de Stichting. Zij is ons behulpzaam
geweest bij het vinden van een locatie; zij sponsort ons en wij overleggen over het
nieuwe bestemmingsplan. De tuin wil graag één paviljoen in plaats van de huidige twee
keten om beter groepen te kunnen ontvangen. En dit is daarvoor een eerste aanzet.
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Andere partners, naast Provincie en Gemeente, zijn:
Rabobank

Ondernemersvereniging 1184

Enexis

Vincentiusvereniging ‘s-Hertogenbosch

St. Sociaal Fonds

Clemens Bolhaar

Gemeente ‘s-Hertogenbosch

Piet van Lijssel

Stadse Boeren

Huigevoort B.V.

Het Groene Woud (Streekfonds)

Hazenberg

Provincie

Oranje Boven

St. Vrienden Voedselbank

Floris‘ natuurlijke bomen

St. Voedselbank Den Bosch en

Rotary ’s-Hertogenbosch West

Omstreken

Marco Timmermans

Stichting activiteiten Lions ‘s-Hertogenbosch

Conclusies en aanbevelingen
De resultaten op de tuin in de eerste anderhalf jaar waren boven verwachting. Vooral
dankzij de enorme inzet van de twee tuincoördinatoren en van de vele vrijwilligers Toch
zijn er een aantal zaken die het bestuur in 2016 wil aanpakken. Het gaat om het
volgende:
•

Het vinden van een derde tuincoördinator om de kwetsbaarheid bij
ziekte/afwezigheid te verminderen;

•

Het vinden van extra ‘vaste’ vrijwilligers en een groter team van oproepkrachten
om te helpen bij het oogsten. Deze “extra handjes” zijn hard nodig en dit blijft een
punt van zorg en aandacht. Er wordt overleg met de Voedselbank gevoerd om
vrijwilligers te winnen onder de cliënten van de Voedselbank;

•

Het bestuur wil zich in 2016 verder in gaan zetten voor een nieuw permanent
onderkomen, te gebruiken als ruimere schaftkeet, maar ook voor educatieve
doeleinden en om bedrijven te kunnen ontvangen. In 2015 is al overlegd met de
Gemeente (het wachten is op het nieuwe bestemmingsplan) en met mogelijke
sponsoren. Maar hier dient nog veel extra werk verricht te worden;

•

De Stichting moet aandacht blijven besteden aan het onderhouden van
contacten met bestaande sponsoren en het winnen van nieuwe sponsoren.
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