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 Erkend leerbedrijf:   sinds 1 april 2016 

 
De voedseltuin is geopend in oktober 2014. 
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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 Stichting Voedselbank Den Bosch e.o.; 

• Het ondersteunen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij 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  
• Harry Schuurmans — Secretaris  
• Luuk Leering — Penningmeester  
• Annet Braaksma — Vrijwilligers en vrijwilligersbeleid tot 21 december, na 21 

december bezoeken aan de tuin 
• Hetty van Heeswijk — Marketing & PR (tot 1 mei 2017) 
• Floor Piscaer — Marketing en PR (vanaf 1 augustus 2017) 
• John de Roij — Bezoeken op de tuin (tot 21 december 2017) 

Tuincoördinatoren 
• Ton Verhaeg  
• Harry Schuurmans  
• Harrie van de Ven 
• Michel Wassenberg (tot mei 2016) 
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Voorwoord 
In het jaarverslag van de Voedseltuin Villanueva vindt u een beschrijving van de 
activiteiten in de tuin in het seizoen 2017. 

We mogen ook dit jaar weer terugzien op een zeer goed tuinjaar. De oogst was 
rijker dan voorgaande jaren. Voor het eerst hebben we onze opbrengst in geld 
uitgedrukt en daarbij blijkt dat de opbrengst van 2017 ruimschoots onze kosten 
overtreft. 
Maar financieel resultaat is niet het belangrijkste. 
Belangrijk is dat we de cliënten van de Voedselbank weer het hele jaar van verse 
groenten hebben kunnen voorzien. En dat we met velen samen met zoveel plezier 
in de tuin hebben gewerkt. 
 
Natuurlijk waren er ook tegenvallers. Die vindt u ook beschreven in dit verslag. 

Onze financiële situatie was in 2017 goed. Wel zal het zoeken naar sponsors een 
permanent aandachtspunt blijven. We hebben tenslotte geen andere bron van 
inkomsten. 

Hetgeen bereikt is in 2017, hebben we te danken aan de grote en enthousiaste 
inzet van onze vrijwilligers. Zonder hen draait de tuin niet. Aan hen dus alle hulde 
en dank. Door hun blijvende inzet kunnen we met veel vertrouwen en plezier aan 
het nieuwe seizoen 2018 beginnen. 

Henk Kappen 
Voorzitter Stichting Voedseltuin Villanueva 
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Bestuurlijke zaken 

 
Het bestuur heeft het afgelopen de volgende wijzigingen ondergaan: 
Op 1 mei 2017 is Hetty van Heeswijk teruggetreden als bestuurslid PR/Marketing. 
In haar plaats is per 1 augustus 2017 Floor Piscaer tot het bestuur toegetreden. 
 
Op 21 december 2017 is John de Roij afgetreden aan het eind van zijn 
zittingsperiode.   
Annèt Braaksma is hem opgevolgd in de portefeuille Bezoeken aan de tuin.  
Haar portefeuille Vrijwilligers en vrijwilligersbeleid is nu (na bijna drie jaar) niet 
ingevuld.  
Tevens wordt een bestuurslid gezocht dat Contacten met het onderwijs in de 
portefeuille krijgt. 

Activiteiten 
Het jaar 2017 heeft voor de opbrengsten van de tuin hoogte- en dieptepunten 
gekend. Dieptepunten hebben bijna altijd iets met het weer te maken. 
 
Dieptepunten: 

• Door het te natte en later te droge voorjaar groeide het onkruid te hard en 
de gezaaide wortelen en pastinaak te langzaam. 

• September was te koud waardoor het herfst gewas pas laat begon te 
groeien. 

• De fruitoogst van appels en peren is mislukt door de nachtvorst in mei, zoals 
ook elders in Nederland het geval was.  

• De bessenstruiken naast de volkstuinen hebben niets opgeleverd i.v.m. de 
droogte. De bessenstruiken bij de ingang hebben gelukkig wel goed 
opgeleverd. 

• Het kapotwaaien van onze partytent was een tegenvaller.  Gelukkig hebben 
we deze kunnen vervangen door een permanent afdak 

 
Hoogtepunten:  

• De toch buiten verwachting hoge opbrengsten van de tuin staan in bijlage 1.   
• Verder hebben we de containers van Hazenberg ten geschenke gehad en 

deze zijn daardoor definitief ons eigendom. 
• Onze tractor mocht gedurende de afgelopen tien maanden in een stalling 

staan bij een bouwbedrijf in de Deutersestraat. En voor voorlopig mag die 
daar ook blijven. Een veel minder kwetsbare en minder geïsoleerde 
stallingsmogelijkheid. 

• De bijenstal en de bijbehorende bloementuin zijn verder afgemaakt.  Ze zien 
er prachtig uit. In de bijenstal staan nu een vijftal korven die expliciet voor de 
Voedseltuin produceren. Twee korven zijn door de tuin bekostigd. Deze 
worden onderhouden door Harrie van de Ven en Maarten Arts. De negen 
overige kasten worden beheerd door imkerij Bijenoord uit Oirschot. 
Overeengekomen met de imkers is dat er elke jaar een potje honing voor de 
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Voedselbank zal worden geleverd. De rest van de opbrengst is voor de imker. 
Een en ander is in een contract vastgelegd. 
Jammer genoeg viel de opbrengst dit jaar (ons eerste jaar!) wat tegen. In het 
algemeen was het een slecht honingjaar i.v.m. het te koude voorjaar. Toch 
kon elke vrijwilliger in het kerstpakket een potje “eigen” honing in ontvangst 
nemen. Heel bevredigend.  
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Vrijwilligersbeleid 
We hebben dit jaar redelijk constant met 23 vrijwilligers gewerkt: zij werkten op de 
tuin, als coördinator en als bestuurslid.  
Er zijn in de loop van 2017 vrijwilligers tussentijds vertrokken, ook, zoals eerder 
aangegeven, in het bestuur, maar gelukkig zijn vele vrijwilligers uit 2016 
teruggekomen en hebben zich door de maanden heen regelmatig nieuwe 
mensen aangemeld. Dus we zijn bepaald niet ontevreden over hoe het gelopen is. 
Voor het komend seizoen mikken we op zo’n 25 regelmatig komende vrijwilligers.   
 
De lijst met oproepkrachten is vervallen; onze oproepkrachten zijn ingevoegd op 
de algemene vrijwilligerslijst. Hebben we extra handjes nodig, bijvoorbeeld om te 
oogsten, dan krijgt elke vrijwilliger een mailtje met de vraag of hij/zij extra kan 
komen.  Dat heeft dit jaar goed gewerkt, met name in de maand juni. Toen zijn er 
meerdere extra avondopenstellingen en zaterdagopenstellingen geweest. Het 
werkte eigenlijk zo goed (vijf - zeven vrijwilligers per keer) dat we hebben 
afgesproken zo wie zo in deze oogstmaand te werken met deze extra 
openstellingen. We zijn ons er van bewust dat het voor onze coördinatoren wel 
een extra belasting is geweest.  
 
Dit jaar hadden we, jammer genoeg, geen stagiaires via Helicon (die opleiding 
bood voor het eerst een mogelijkheid tot een buitenlandse stage) of via de 
Gabriëlschool (zij hadden geen geschikte stagiaires). Maar de contacten met deze 
twee scholen blijven warm, dus volgend jaar beter.  
 
De extra aandacht die we hebben besteed aan het aanhalen van contacten met 
Exodus, Weener XL, Cello en de Reclassering hebben ertoe geleid dat we via 
Exodus een nieuwe vrijwilliger hebben zien binnenkomen en via de Reclassering is 
er heel regelmatig een werkmeester met taakgestraften geweest. Zij hebben o.a. 
de containers geverfd, de stoepen aangelegd, het hoge onkruid gewied, 
geschoffeld en geoogst, dus enorm veel werk verzet! Van Cello en Weener XL zijn 
vrijwilligers van het vorige seizoen teruggekeerd. Ook het UWV heeft één persoon 
gestuurd.  
 
Bij het Leger des Heils lieten door interne wisselingen in die organisatie 
taakgestraften op zich wachten, maar we hebben goede hoop op het komend 
seizoen. Verder zijn contacten aangehaald met Linc naar Werk, Vluchtelingenwerk 
en de Leermakerszorggroep: dus wie weet, leveren ook die investeringen het 
komende seizoen vrijwilligers voor op de tuin op.  
 
Voor de vrijwilligers hebben we het afgelopen jaar de volgende activiteiten 
georganiseerd: 

• Op 4 februari werd het seizoen geopend in het Sociaal Restaurant van de 
Vincentius-vereniging. Hier hebben we gekeken naar de speciaal voor de 
tuin gemaakte film.  

• Op 7 februari zijn we te gast geweest bij de HAS. Hier werden de kassen 
bezichtigd en de nieuwste kweekmethoden met lichtsensoren bekeken. 

• Op 7 juli was er voor vrijwilligers en sponsoren een lunch op de tuin. 
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• Op 30 september was er een barbecue op de tuin als afsluiting van het 
plukseizoen. 

• Op 21 december hielden we een koffie-ochtend in de keet ter gelegenheid 
van de uitreiking van een kerstpakket. 
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Publiciteit 
Via de wijkkrant West is geprobeerd vrijwilligers te werven (resultaat nul).  
Er is een film over de Voedseltuin gemaakt door Gerard Willemsen. Deze is op de 
jaaropening aan de vrijwilligers getoond en daarna nog in een aantal 
bijeenkomsten ter voorlichting. 
 
Op burendag zijn wij open geweest. Helaas is er slechts één persoon geweest. 
Komend jaar beoordelen of we hier mee doorgaan. 
 
Het was een succesvolle Beursvloer op 16 november. Uit de deelname zijn twee 
tuinbezoeken met groepen voor 2018 gekomen, deze zullen op een later moment 
ingepland worden. Daarnaast hebben we drukwerk gekregen van Dekkers van 
Gerwen voor briefpapier en visitekaartjes. Via SPS kunnen we nog verf en advies 
krijgen zodra er nieuwe betimmering op de tuin komt. Ook met Cello is een match 
gemaakt, zij gaan adverteren op plekken die door hun vrijwilligers bekeken 
worden en hopelijk levert dit voor ons nieuwe vrijwilligers op. 
 
De website is aangepast aan de hand van de teksten van Chris Klaassens. Er zijn 
pagina’s samengevoegd en er zijn nieuwe foto’s geplaatst. De power point is 
geüpdatet en gebruikt bij een bijeenkomst op de tuin. 
 
Op Facebook zijn op zeer regelmatige basis berichten geplaatst. Vooral op de 
berichten met foto’s kwamen veel reacties. 
 
Uitverkiezing Stichting Specsavers Steunt 
De Voedseltuin heeft dit jaar deelgenomen aan de uitverkiezing van Stichting 
Specsavers om een jaar lang donaties te ontvangen. Binnen Specsavers 
Helftheuvel is de tuin in de top drie geëindigd. Helaas zijn we door de winkel niet 
uitverkozen om een jaar lang donaties te ontvangen. 
 
Nieuwsbrieven. Dit jaar zijn er vier nieuwsbrieven verstuurd aan vrijwilligers. 
 
Op dit moment zijn er contacten om te komen tot een nieuw naambord met 
wervingstekst bij de ingang. 
 
Bestuursvacatures 
In oktober/november zijn er twee vacatures uitgezet voor nieuwe bestuursleden 
(zie Bestuurlijke Zaken). Dit heeft tot op heden nog geen nieuwe bestuursleden 
opgeleverd 
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Andere externe contacten 
Bezoekers zijn er verschillende keren geweest op de tuin. Vooral passanten komen 
nogal eens kijken: onze vogelverschrikkers trekken de aandacht. 
 
De firma OMRON heeft de jaarlijkse doe-dag voor de medewerkers uitgebreid 
naar de tuin. Een twaalftal van hun mensen heeft op de tuin een actieve dag 
doorgebracht. 
 
Contacten met overheid, stichtingen en bedrijven:  
De gemeente ‘s-Hertogenbosch heeft via een eenmalige subsidie meegeholpen 
aan het op peil houden van onze financiën.  
 
Daarnaast hebben we van de stichting Het Groene Woud subsidie ontvangen. Met 
hen zijn we ook een project samen met het Koning Willem I-college begonnen 
voor de Kerstproeverij. 
 
Via Rabobank, enkele particulieren en bedrijven kwamen giften binnen. 
 
Met de firma Vos Capelle werd een voordelige leveringsovereenkomst gesloten. 
 
Aan het eind 2017 zijn we begonnen met het werven van ‘Vrienden van de 
Voedseltuin Villanueva’. Via deze vrienden hopen wij een kleine maar vaste 
bijdrage te verwerven voor de tuin. 
 
Andere partners zijn: 

• Rabobank 
• Stichting Voedselbank Den Bosch en Omstreken 
• Vincentiusvereniging ‘s-Hertogenbosch 
• Smakerij 
• Oranje Boven 
• Drukkerij Dekkers Van Gerwen 
• Vos Capelle 
• Gras en Groen 
• Floris natuurlijke bomen 
• Accountantskantoor Van Daal en partners 
• Aannemer Drijvers  
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Gebouwen 
Een groot deel van de bestuursvergaderingen is gewijd aan het realiseren van 
definitieve huisvesting, waar we ook een groep zouden kunnen ontvangen. Deze 
plannen lopen steeds vertraging op omdat de gemeente nog is niet begonnen 
aan de noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan.  
Na navraag bij de firma Hazenberg bleek dat de containers een gift zijn en tot ons 
bezit behoren. Beide zaken hebben erin geresulteerd dat voorlopig wordt afgezien 
van actief zoeken naar een definitieve opbouw.  
De huidige containers zijn op verzoek van de bewoners Deutersestraat 
donkergroen geschilderd. Het gemeentebestuur heeft dit bekostigd. 
Voor de gereedschapscontainer is een permanent afdak gerealiseerd nadat de 
partytent kapot was gewaaid. 
Verder is er een nieuwe kas gekocht van ongeveer 6 x 3 meter. Begin 2018 zal deze 
opgebouwd worden op veld 9. Op veld 3 is een nieuwe composthoop gerealiseerd. 

Conclusies en aanbevelingen 
De resultaten op de tuin zijn boven verwachting uitgekomen. Vooral dankzij de 
enorme inzet van de tuincoördinatoren en van de vele vrijwilligers. 
 
Ook het doorwerken gedurende de maanden november tot en met februari is 
uitstekend bevallen. Met een kleine groep zijn veel klussen geklaard die anders 
waren blijven liggen. 
 
Toch zijn er een aantal zaken die het bestuur in 2018 wil aanpakken. Het gaat om 
het volgende: 

• Het meteen in januari en februari aanhalen van contacten met het 
onderwijs, Weener XL, Exodus, de Reclassering, etc.; 

• Het bestuur wil zich in 2018 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 
en 2016 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.  

• Het uitdragen van de club ‘Vrienden van de Voedseltuin Villanueva’ heeft de 
volle aandacht nodig. 

• Het vinden van nieuwe bestuursleden heeft in 2018 hoge prioriteit 
aangezien van een aantal personen het mandaat afloopt en we al vacatures 
hebben.  
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Opbrengsten tuin 
Doordat we via een rubriek in het Brabants Dagblad aan een bascule met 
gewichten zijn gekomen, kunnen we voortaan werken met kilo’s groenten i.p.v. 
kratten. Verder worden daaraan de marktprijzen van dat moment gekoppeld. 
Hiertoe wordt 2/3 van de marktprijs in rekening gebracht. Het resultaat van € 
16.049 is dan ook heel bevredigend. 
 

aardbeien 618 doosjes á 500 
gr 

savooienkool 39 kroppen  

bieten  107 kg sla 1860 kroppen 

bleekselderij 107 kg snijbiet 247 kg 

bloemkool 150 stuks snijbonen 129 kg 

boerenkool 405 kg snoeptomaten 21 kg 

boterboontjes 12 kg spekbonen 117 kg 

rode bessen 16 kg spitskool 448 stuks 

kapucijnererwte
n 

40 kg stamsperziebonen 81 

courgettes 1249 kg tuinbonen 181 kg 

doperwten 3 kg veldsla 6 kg 

frambozen 1 kg waspeen 61 kg 

groenlof 218 kg winterwortels 93 kg 

ijsbergsla 771 kroppen witte kool 93 stuks 

maïs 189 kg uien 202 kg 

pastinaak 139 kg uien rood 38 kg 

peulen 37 kg zomerprei 263 kg 

pompoen 1o kg winterprei 131 kg 

rabarber 40 kg   

radijs 54 kg   

rode kool 80 stuks   

 


