
 
 

 
Sociaal jaarverslag 2019 
2019 was een bewogen jaar waarin we ons 5 jarig jubileum vierden en doorgroeiden als organisatie. 
 
 Het project Biodiversiteit rondden we tijdens de NL-Doet dagen in 

maart grotendeels af. We plantten nieuwe bomen aan tot aan het 
eind van het pad. Voor het hek van de Zorgtuin zetten we een 
zevental grote leiperen. Aan de rand van ons terrein richtten we 
windsingels in en ook op het land brachten we windvakken aan. Dit 
alles om verschraling van de grond door wind en zon tegen te gaan. 
De fruitstroken staan weer vol met bessen en klein fruit. Ook de 
nieuwe bijenkas heeft zijn plek gevonden. Dat alles dankzij de gulle 
bijdragen van het VSB-fonds, NL-Doet en het programma 
Burgerkracht van de gemeente Arnhem. Daarnaast waren we heel 
gelukkig met Bart van der Hoek die ons uit de brand hielp met veel 
bomen, struiken en materialen. 

 De nieuwe bijenkas heeft geleid tot een actieve groep imkers. Het was dit jaar nog even wennen maar de 
vlucht zit er nu goed in. Het potje bijenhoning voor alle vrijwilligers was een welkom eindejaarsgeschenk. 

 De toch al goede banden met het Natuurcentrum/de Korenmaat werden 
verder aangehaald. Dat resulteerde in een gulle donatie van pootgoed en 
de wens om samen in 2020 een scholenproject op te zetten. Ook gaan we 
vanuit de Stadslandbouw het winkeltje op de Korenmaat met producten 
ondersteunen. 
 In mei waren we present bij de eerste Arnhemse Groen Markt in het 
Sonsbeek Park en dat zal ook in 2020 gebeuren. Daarnaast presenteerden 
we onszelf bij diverse bijeenkomsten, waaronder het Arnhemse Klimaatcafé 
en de wijkdag. Ook leverden we groenten aan diverse Buurttafels en de 

Stadskeuken Arnhem.  
 Na de geweldige start met donateurs vorig jaar zijn we er goed in geslaagd deze vast te houden en zelfs de 

groep donateurs wat uit te breiden. We zijn heel blij met hun steun: een belangrijke en zeer welkome 
bijdrage aan het project!  

 We maakten dit jaar een voorzichtig begin met permacultuur op het land. Vakken met kolen, bieten en sla 
stonden er kleurig op. De afwisseling aardappel/pompoen kwam niet goed van de grond. Lag het aan de 
droogte of aan andere oorzaken? In de loop van het jaar hebben we met adviseur Paul Hoftijzer het hele 
project kritisch doorlopen. Dat resulteerde in een verbeterde indeling van het land, het verplaatsen van de 
composthopen etcetera. De vruchten daarvan hopen we in 2020 te plukken.  

 De opbrengst van het land was dit jaar wat wisselend. De droogte in het voorjaar 
eiste zijn tol. De opbrengst pompoen en bladgroente liepen wat terug maar van 
veel andere groenten werden de leveringen  toch beter. De waterhuishouding op 
het land en in de teeltkas vraagt komend jaar om extra aandacht en planning.  

 In de zomermaanden begeleidde een enthousiast nieuw verkoop-team de Zelf-
Oogst zaterdagen in de zomermaanden. Elektronisch betalen werd mogelijk. Het 
aantal klanten bleef wat achter bij het eerste jaar. Toch waren er een heel goede 
opbrengst en veel blije zelf-oogsters: ook een pijler onder het project. 

 Het jaarlijkse vrijwilligers-uitje deed ons eind augustus belanden bij de eetbare 
tuin ‘Casa Foresta’ van Edwin Florès in Ressen. Een gezellige middag waaruit 
weer een aantal ideeën over de aanpak van het landwerk zijn voortgekomen. 

 De contacten met de gemeente in de 
vorm van het Wijkteam Leefomgeving 
en het Sociale Wijkteam zijn dit jaar verder uitgebreid. Er is 
duidelijk veel waardering voor de ondersteuning die we elkaar 
kunnen bieden. 
 In oktober vierden we ons 5-jarig jubileum. De gezellige avond 
voor vrijwilligers op 4 oktober werd gevolgd door een geweldige 
jubileum-dag op 5 oktober. Met prachtig weer, veel activiteiten en 
mooie woorden. De bontgekleurde richtingsaanwijzer voor onze 
keet, die wethouder Cathelijne Bouwkamp samen met Wouter 
Korteweg van de Dullerstichting op die dag onthulde, herinnert nog 
aan deze prachtige dag.  



 
 

 
 Ook haalden we in 2019 diverse keren de pers, met artikelen in de Arnhemse Koerier, Gelderlander en 

diverse wijkkranten. Het aantal volgers op onze social media kanalen steeg. Zo leren steeds meer mensen 
in Arnhem ons kennen.   

 Naast alle activiteiten op het land en daaromheen, bouwden we 
in 2019 ook aan onze organisatie. Daarbij werden we uitstekend 
begeleid door Josee en John van de Arnhemse Adviesbrigade. Van 
pioniersorganisatie groeiden we door naar een meer volwassen 
organisatie. Met een nieuwe opbouw van de organisatiestructuur en 
verdeling van taken. Met meerdere coördinatoren willen we het werk 
nu beter verdelen. Een groot deel van de vacatures voor 
coördinatoren is inmiddels vervuld maar er zijn nog open plekken. Het 
eindrapport van de organisatieontwikkeling is te vinden op onze 
website.  

 
Al met al kijken we terug op een vol jaar met veel aanzetten voor de toekomst. In 2020 zullen we de 
organisatiestructuur verder verankeren en zal in de nieuwe indeling de permacultuur nog beter uit de verf 
komen.  

overzichtstabel 
  
opbrengst voor de Voedselbank  
  

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

  
sept-

december        
    

   stuks stuks stuks stuks stuks 
              
sla 6 904 1313 1556 1733 763 
andijvie 288 193 138 193 280 213 
paksoy/chinese kool   35 358 712 429 325 
courgettes   388 808 3462 5935 3362 
pompoenen 455 75 172 759 1385 103 
pompoen >20kg       29 16 24 

       
    kratten kratten kratten kratten kratten 
              
augurken/komkommer   3 5 10 4 0 
bonen/peulen 119 kg 21 26 71 49 52 
aardappels 100 kg 9 25 13 53 34 
 kool 15 stuks 17 23 55 80 60 
boerenkool 7 kratten 12 81 65 36 96 
tomaten   17 29 14 16 32 
bieten   3 16 12 5 14 
snijbiet   3 4 12 6 51 
uien   2 10 7 4 35 
knolselderij   2 3 8 0 8 
peterselie/selderij   4 0 17 0 0 
wortels     1 4 1 3 
aardbeien         3   
paprika/aubergine         5 6 
postelein/prei         2 5 
kweepeer         2 2 
bleekselderij           14 
pruimen           5 
aardpeer           1 

 


