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TUINierEN VOOR DE TOEKOMST: DE VOEDSELTUIN OVERVECHT.
Koersvast, kansen, acties, van 2020 tot 2024.

1. Dáárvoor zijn we er……
De stichting Voedseltuin Overvecht is in 2015 opgericht met als doel een bijdrage te leveren aan
een duurzame, gezonde levenswijze waarin arbeidsparticipatie en onderlinge verbondenheid
centraal staan, in de wijk Overvecht. De stichting haalt haar inkomsten naast de opbrengsten uit
de tuin uit giften, sponsoring en fondsenwerving
De Voedseltuin Overvecht is een toegankelijke en veilige plek waar iedereen welkom is om
mensen te ontmoeten, te tuinieren, te leren, actief bezig te zijn, groenten te verbouwen of
gewoon om er even uit te zijn. Samen werken we aan het ontwikkelen van een inclusief en
sociaal buurtnetwerk. De Voedseltuin biedt hiermee een eigentijds antwoord op kansen en
uitdagingen in de wijk Overvecht.
Iedereen werkt samen: buurtbewoners met én zonder zichtbare fysieke, verstandelijke,
psychische of sociale beperkingen. Niet alleen op de tuin maar ook daarbuiten. We bieden
mensen de gelegenheid onderdeel te zijn van een groter geheel en hun netwerk uit te breiden.
Zo kunnen mensen hun ambities, talenten en dromen verder ontwikkelen en vormgeven.
In de Voedseltuin Overvecht verbouwen we voedsel, gezond, biologisch en duurzaam, en
bereikbaar en betaalbaar voor iedereen in de wijk.
Met professionele begeleiding zorgen we ervoor dat alle tuinders/vrijwilligers tot hun recht
komen bij het werken op, en het bezoeken van de tuinen.
De tuinders / vrijwilligers genieten van het tuinieren, van zaadje tot plant, tot gezond eten op je
bord. Van gezelligheid en het sociale contact. Van de rust en ontspanning in de hectiek van
alledag. Van heerlijk buiten zijn, en met je handen bezig zijn, en met ‘beide benen op de grond’.
Van altijd welkom zijn, en mee kunnen doen en denken, en verantwoordelijk zijn voor een
kleiner of groter stukje van de tuin en het werk daarin.
Zo dragen wij bij aan een groen, gezond en sociaal Utrecht Overvecht.
De Voedseltuin Overvecht is inmiddels een begrip in de wijk Overvecht, en in de stad Utrecht.
Bestuur Stichting Voedseltuin Overvecht
In samenwerking met tuinders en vrijwilligers
Juli 2020
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2. Ons plan voor 2020 – 2024
De Voedseltuin Overvecht bestaat 5 jaar. In die tijd is veel bereikt. Het is nu het moment om
vooruit te kijken naar de komende jaren.
We hebben dat gedaan, tuinders/vrijwilligers samen met de tuincoördinator en het bestuur, en
met drie deelnemers aan de opleiding van Starters 4 Communities (S4C) voor sociaal
ondernemen,.
Het resultaat daarvan ligt nu voor u:
 Wat willen we behouden, en wat willen we bereiken: 1) de huidige tuinen, 2) “nieuwe”
tuinen, en 3) samenwerken/uitbouwen met (méér) partners: “planten”
 Hoe gaan we dat doen: doelstellingen , “kweken”
 En wanneer zijn we tevreden: “oogsten”
Niet alles kan en moet, en zeker niet tegelijkertijd. Wel zien we dat -als we het slim aanpakkenveel acties elkaar kunnen versterken: 1 + 1 = 3.
Dit plan is een kompas, en géén blauwdruk. We kijken waar we kansen, liefst samen met andere
partners, kunnen benutten. En of we dat kunnen als partner in een netwerk met anderen, óf
onder onze eigen vlag.
Dit plan is er voor Overvecht, voor onze tuinders/vrijwilligers, en voor onze
samenwerkingspartners, subsidieverstrekkers en sponsoren.
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3. De huidige tuinen: waar we ‘geworteld zijn’.
3.1.

De tuinders/vrijwilligers.

Onze tuinders/vrijwilligers willen ‘radicaal inclusief’ zijn: nóg meer doelgroepen bereiken, een
grotere diversiteit aan tuinders en bezoekers voor De Voedseltuin. Deze betrokkenheid en inzet
willen we graag benutten. En ook willen we onze tuinders ondersteunen en hun kennis van
biologisch tuinieren vergroten.
Doelstellingen voor de komende jaren :
- Tuinders die graag extra verantwoordelijkheden op zich willen nemen, nog meer
betrekken bij de organisatie op de tuinen, en bij nieuwe projecten van De Voedseltuin
- Zo mogelijk eenmaal per jaar de tuinders een workshop ‘Biologisch tuinieren’
aanbieden
- De tuinen opener en nog toegankelijker maken, met behulp van de aanbevelingen uit het
advies van S4C (acties 6, 7, 8 en 11) Denk ook aan vaste evenementen, culturele
activiteiten, en koken met onze groenten op de tuin zelf.
- Contacten leggen en onderhouden met scholen, met religieuze en levensbeschouwelijke
organisaties, en uiteraard met maatschappelijke organisaties in de wijk;
- werken in de tuin, en gebruiken van in de Voedseltuin geteelde groenten bij het koken in
de wijk; introductie van nieuwe groenten en kruiden, die in niet-Westerse keukens, veel
worden gebruikt; aantrekkelijkheid voor nieuwe doelgroepen daarmee vergroten.
Wanneer zijn we tevreden: we zien méér tuinders en meer bezoekers op de tuin, zij draaien in
méér activiteiten mee, mensen met nog meer uiteenlopende achtergronden kunnen nog meer
uiteenlopende groentesoorten verbouwen en oogsten.
3.2.

Groenten voor eigen gebruik, en groenten voor de verkoop

Al onze tuinders kunnen zolang er van het voorjaar tot de late herfst geoogst kan worden, gratis
groenten meenemen, om thuis te kunnen eten.
Er kan ook ruimschoots groente worden geoogst, voor de verkoop, aan wijkbewoners, aan
lokale cateraars, en ook aan zorginstellingen en scholen (voor m.n. het beroepsonderwijs). Maar
desondanks is de vraag groter dan we met de tuinen in aanbod kunnen voorzien.
Doelstellingen
- Op korte termijn de zichtbaarheid van ons aanbod van groenten vergroten;
aanbevelingen uit advies van S4C (acties 9, 10 en 11) uitvoeren.
- het aanbod van producten voor verkoop te vergroten zonder dat dit ten koste gaat van
de sfeer en de ontspanning voor de tuinders, onze kerntaak.
- adequate ‘afzetkanalen’ te vinden (lokale cateraars, scholen voor beroepsonderwijs,
zorginstellingen) en daarmee extra inkomsten te kunnen verwerven. Wij willen dat waar mogelijk en relevant- in samenwerking met andere partijen in en buiten
Overvecht doen.
Dit vergt tijd, mankracht, en geld om van de grond te tillen, en er een start mee te maken.
Dus: Sponsoring/subsidie verwerven.
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Wanneer zijn we tevreden:
- de opbrengsten uit de verkoop van groenten stijgen significant
- de oogst groeit, en de afzet aan partijen in de wijk eveneens, zonder dat het concept van
vrijwilligheid en ontspanning in het gedrang raakt.
- Verder willen we plannen ontwikkelen om inkomsten te genereren door de verkoop van
‘vouchers’ om groenten af te nemen, door rondleidingen te geven, en mogelijk andere
initiatieven.
3.3.

De professionele begeleiding en coördinatie op de tuinen

De tuinen draaien goed, omdat we professionele begeleiding en coördinatie kunnen bieden.
Onze tuincoördinator is in staat om met kennis van zaken het biologisch tuinieren te (bege)leiden, en hieraan ook zelf mee te werken. Daarnaast draagt de coördinator zorg voor de
sociale processen op de tuin. Hij zorgt ervoor dat de samenwerking tussen veel, vaak heel
verschillende mensen goed verloopt. Onze ervaring is dat goede begeleiding essentieel is om
iedereen ruimte te bieden en mee te laten doen. Dat gaat niet vanzelf. Professionele begeleiding
met elementen van de presentiemethode en de community-building-methode is een onmisbare
voorwaarde en een kritische succesfactor gebleken. Door een persoonlijke benadering en het
maken van een geborgen
sfeer voelen mensen zich thuis. Geen persoon of groep heeft voorrang of is in meerderheid
aanwezig. Iedereen mag meedoen naar eigen inzicht en mogelijkheden.
De tuincoördinator is ook degene die actief werkt aan het interesseren en werven van nieuwe
tuinders, ook in samenwerking met de reeds deelnemende tuinders.
Hiermee staat of valt het succes van de Voedseltuin. Juist in een wijk als Overvecht is dit van
groot belang. Van één of meer vrijwilligers kan een dergelijke rol niet worden gevergd.
De maatschappelijke functie van De Voedseltuin Overvecht, en de verdere versterking daarvan,
vraagt dan ook om een structureel veilig gesteld coördinatie op de tuin.
Acties:
- Opstelling van een (meerjaren-) begroting, waarin de vereiste basisfinanciering
zichtbaar wordt, en daarnaast de financiering voor de verdere ontwikkeling/uitbouw,
en de ingeschatte verkoopopbrengsten van groenten.
- Indiening van subsidie-aanvragen bij sponsoren, fondsen, en overheden/subsidiegevers.
Wanneer zijn we tevreden: de structurele basisfinanciering voor het draaiend kunnen houden
van de Voedseltuin is geregeld. Voor ‘extra’s’ en doorontwikkeling/uitbreiding zijn sponsoren
en fondsen bereid middelen beschikbaar te stellen.
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3.4.

De website, en andere digitale ondersteuning

De huidige website van De Voedseltuin is een goed medium geweest in de afgelopen jaren om de
bekendheid te vergroten.
Het bijhouden en door ontwikkelen van de website, vooral voor de wijkbewoners en onze
samenwerkingspartners en andere belanghebbenden, is een punt van aandacht, qua mensen en
middelen.
Acties:
- Opvolging van de aanbeveling uit advies van S4C (actie 1); hiervoor middelen begroten.
Wanneer zijn we tevreden: de website wordt goed onderhouden, bevat steeds de meest recente
informatie, en bovenal: is goed leesbaar, informatief, en vindbaar voor de wijkbewoners van
Overvecht.
3.5.

Publiciteit en profilering

De bestaande middelen voor publiciteit en profilering, o.m. de huisstijl, kunnen we blijven
gebruiken en doorontwikkelen. Ook hier geeft het advies van S4C ons een aanbeveling.
Acties:
- Opvolging aanbeveling van S4C (actie 5)
- Schoolbord + schoolbordverf bevestigen aan de keet voor ter plekke leesbare informatie
voor bezoekers
Wanneer zijn we tevreden: in aanvulling op de website een goed en informatief gebruik van de
Nieuwsbrief, Facebook, Twitter en Instagram. Inspirerende en leesbare informatie op de tuinen
zelf.
3.6.

Bestuur en organisatie;

Eind 2019 is de bestuurlijke structuur van Stichting De Voedseltuin vereenvoudigd in verband
met het afronden van de pioniersfase van de stichting, de consolidatie van het tot nu toe
bereikte resultaat. Dit als grondslag voor de doorontwikkeling. Er is nu een stichtingsbestuur,
en een tuincoördinator. De rol en verantwoordelijkheid van de tuincoördinator worden verder
versterkt. De Raad van Toezicht is opgeheven.
Het zogenaamde “vier-ogen-principe” is nu op andere wijze verankerd in de statuten, en in een
notitie “good governance / administratieve organisatie en interne controle”
Het bestuur van de stichting gedraagt zich naar de geest van de regelingen inzake ‘good
governance’, die in het maatschappelijk domein van toepassing zijn, op een wijze die past bij de
schaalgrootte van de stichting.
In de statuten is verder o.m. vastgelegd:
- hoe uit meer dan één kandidaat een nieuw bestuurslid moet worden geworven
- dat bestuursleden voor hun werk géén honorarium of loon mogen ontvangen.
- In het jaarverslag over 2019 zijn onze afwegingen voor deze vereenvoudiging
uitvoeriger weergegeven.
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3.7.

instelling van een Panel van deskundigen

Om het bestuur voldoende voeding te geven en inspiratie vanuit verschillende domeinen en
expertise gaan we in 2020 een kring van ambassadeurs en deskundigen om ons heen
vormen, een zogenaamd Panel van deskundigen. Deze raad geeft gevraagd en ongevraagd
advies en wordt op verschillende momenten in het jaar geraadpleegd.
Wanneer zijn we tevreden: onze tuinders/vrijwilligers, en onze
samenwerkingspartners/sponsoren/subsidiegevers ervaren onze zorgvuldige wijze van
besturen, organiseren, en omgaan met de ons beschikbaar gestelde middelen.

4. “Nieuwe” tuinen, nieuwe concepten; duurzaamheid en circulair
denken
4.1.

Verkoop van groenten

Onder punt 3.2. hebben we aangegeven dat we de mogelijkheden voor grotere oogsten, meer
verkoop aan de goede samenwerkingspartners willen en moeten onderzoeken, zonder het
concept van De Voedseltuin onder druk te zetten: de vereiste actie is daar beschreven.
Juist om ervoor te zorgen dat De Voedseltuin blijft wat zij nu betekent voor alle tuinders, is het
van belang om andere mogelijkheden te onderzoeken om in samenwerking met partners méér
biologisch geteelde groenten te produceren. Hierna volgen enkele globale ideeën daarover, die
natuurlijk op een passend moment verdere uitwerking nodig hebben.
4.2.

‘Verticale tuinen’

In samenwerking met woningcorporaties, en organisaties die gehuisvest zijn in ‘hoogbouw’,
bekijken we de mogelijkheden om tegen gevelwanden ‘verticale tuinen’ te realiseren. Hiertoe
zoeken we samenwerking met deskundigen op het gebied duurzaam bouwen en verbouwen, en
andere ‘sociale initiatieven’ en ‘sociale ondernemers’, die ons hierbij behulpzaam kunnen zijn.
Wanneer zijn we tevreden: samen met partners realiseren we nieuwe mogelijkheden voor
‘groen(ten) in de wijk’.
4.3.

Vergroening van Overvecht; Boerderij Gagelsteede

We denken na over de samenwerking met anderen (bijv. Project O) om andere mogelijkheden
voor ‘stadslandbouw’ in Overvecht te realiseren. Hierin is De Voedseltuin vooral netwerkpartner/mee-denker. Hoe kunnen we in het vele openbare (en vaak heel lege) groen in
Overvecht méér en duurzaam voedsel verbouwen, en daarmee gezondheid, sociale veiligheid
enz. bevorderen.
Vanzelfsprekend is en blijft Boerderij Gagelsteede onze nabije buur én vriend, waarmee we al
een sterk samenwerkingsverband hebben door ruimte te delen en samen activiteiten te
ontplooien. De samenwerking verder versterken is een wens. Dan kunnen we in en om
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Gagelsteede de Stadsboerderij versterken, en nog meer Overvechters ermee kennis laten
maken.
Wanneer zijn we tevreden: samen met partners realiseren we nieuwe mogelijkheden voor
‘groen(ten) in de wijk’.
4.4.

Transitiecoalitie Voedsel

De Transitiecoalitie Voedsel is een groot samenwerkingsverband van organisaties die beogen
onze voedselvoorziening te verduurzamen, en het eten van gezond en duurzaam geproduceerd
voedsel te bevorderen. De 10 principes van de Voedselcoalitie zijn heel aansprekend. De
doelstellingen van De Voedseltuin sluiten hierop goed aan. Wij willen verkennen hoe wij op
enige wijze in deze coalitie ons steentje kunnen bijdragen, en er zelf ook van kunnen leren.

5. Netwerken en samenwerkingspartners: versterking en groeien
Hierna vertellen we over welke samenwerkingsmogelijkheden we onze gedachten laten gaan.
Een aantal samenwerkingsrelaties bestaat al; die willen we behouden en versterken..
Maar veel hiervan moeten we echt nog verder uitdenken. Niet alles kan en moet, en zeker niet
alles tegelijk.
Wel willen we hiermee laten zien hoe wij aankijken tegen onze maatschappelijke
verantwoordelijkheid in de wijk Overvecht.
Wanneer zijn we tevreden: Ook als we een deel van onze denkbeelden over een paar jaar hebben
kunnen verwezenlijken, zullen we tevreden kunnen zijn.
5.1.

ProefLOKAAL

Samen met een aantal partners denkt De Voedseltuin na over het realiseren van ProefLOKAAL
Overvecht. Met deze partners is inmiddels een ‘startdocument’ opgesteld, waaruit we het
volgende citaat overnemen:
Begin citaat:
We willen een overdekte markt realiseren in de zogenaamde PLINT van nieuwbouw bij het
Grootwinkelcentrum Overvecht, waar alle soorten voedsel verkocht worden door (Overvechtse)
ondernemers, uit alle culturen: ProefLOKAAL Overvecht.
Dit kan zijn in de vorm van een eetkraam, verkoop van verwerkt voedsel, verse streekproducten,
live cooking, tuinen in een kas, brouwerijen en een permanente groentenmarkt,
groentenautomatiek (denk aan Febo)
ProefLOKAAL Overvecht is een fijne, gastvrije plek midden in de dynamiek van de wijk Overvecht.
Waar gewerkt wordt met eerlijke en zoveel mogelijk lokale en biologische producten. Waar de vele
eetculturen uit de wijk samenkomen en iedereen wat vindt. Waar iedereen welkom is.
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ProefLOKAAL Overvecht biedt faciliteiten en ruimte voor cateraars, thuiskoks en andere lokale
producten en diensten. Het is een plek voor ontmoeting en samenwerking met lokale ondernemers
en initiatieven.
ProefLOKAAL Overvecht staat voor:
● Betaalbaar, eerlijk en lekker eten uit alle windstreken
● gebruik van eerlijke en lokale producten
● ontmoeting en verbinding
● duurzaamheid op alle fronten
● sociaal ondernemerschap
Tot zover het citaat; voor het overige verwijzen wij graag naar het desbetreffende
startdocument.
De Voedseltuin Overvecht beziet in nauw overleg met de partners of zij hierin
samenwerkingspartner zal zijn, of mogelijk ook (formele) trekker van dit initiatief. Uiteraard
zal voor dit concept een ondernemingsplan worden uitgewerkt.
5.2.

Scholen

De Voedseltuin wil geleidelijk aan de banden met scholen verder aanhalen, en daarbij ook
samenwerken met relevante samenwerkingspartners, zoals o.a. Utrecht Natuurlijk. Met het
basisonderwijs om kinderen vertrouwd te maken met het zelf verbouwen van groenten, met
oog voor de natuur, voor biologisch tuinieren en gezond eten. Met het voortgezet onderwijs,
vooral het beroepsonderwijs, om groenten te laten verbouwen, afnemen door de school, en
daarvan in de opleiding gebruik te maken/mee te koken.
Acties:
- Opvolging van de aanbeveling uit advies van S4C (actie 3)
5.3.

Zorgorganisaties; maatschappelijk werk/welzijn; huisartsen

De Voedseltuin heeft al een goede samenwerkingsrelatie met Reynaerde. Een aantal van de
bewoners is al actief in de tuinen.
We willen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om met verpleeghuizen in de wijk iets te
ontwikkelen waardoor cliënten van deze verpleeghuizen iets kunnen doen, of beleven/ervaren
in een groentetuin. Of dat nu de Voedseltuin zelf is, of een tuin pal naast het verpleeghuis.
Ook verkennen we met i.c. het Leger des Heils of voor hun doelgroep er iets kan worden
ontwikkeld. Evenzo met de Tussenvoorziening, en met Lister.
Huisartsen zien vaak bewoners, voor wie het misschien goed werkt om buiten, in de tuin aan de
slag te gaan. We willen nagaan of we door De Voedseltuin onder de aandacht van huisartsen te
brengen, daarin iets kunnen betekenen.
5.4.
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Samen voor Overvecht; wijkambassadeurs; bibliotheken

Over “Samen voor Overvecht” hoeven we geen misverstand te laten bestaan: De Voedseltuin
Overvecht speelt graag haar rol in dit samenspel, en wil die rol doorontwikkelen en uitbouwen.
De contacten met de Gemeente Utrecht / “Samen voor Overvecht”, zijn uitstekend. We gaan
ervoor om dat de komende jaren te bestendigen.
In dit verband is het leuk om te vermelden dat één van onze tuinders/vrijwilligers ook
wijkambassadeur is .
Verder kijken we of we via informatie in de openbare bibliotheken in Overvecht de bekendheid
van De Voedseltuin kunnen vergroten.
Acties:
- Uitbouwen/doorontwikkelen in het kader van het gemeentelijke beleid “Samen voor
Overvecht”
Wanneer zijn we tevreden: als de gemeente Utrecht tevreden is en blijft over onze
maatschappelijke bijdrage in Overvecht. En als het bereik van De Voedseltuin via
wijkambassadeurs en bibliotheken vergroot kan worden.
5.5.

Andere tuinen, cateraars enz.

In en om Utrecht zijn er meer tuinen met uiteenlopende doelgroepen en doelstellingen,
maar allemaal willen ze op enige wijze bereiken dat bewoners, cliënten van zorginstellingen
enz. enz. actief zijn, of in aanraking komen, met gezond tuinieren en goede voeding.
In Overvecht zelf zijn er veel lokale, sociaal ondernemende cateraars die bij voorkeur verse
groenten enz. gebruiken in hun keuken.
De Voedseltuin blijft de samenwerking met deze tuinen en deze cateraars onderzoeken, en
waar mogelijk verder ontwikkelen, zodat alle partners van elkaars inzichten en
leerervaringen kunnen profiteren, met behoud van hun eigen ‘formule’.
Acties:
- Opvolging aanbeveling uit advies van S4C (actie 4)
5.6.

Culturele instellingen (ZIMIHC, enz.)

De Voedseltuin Overvecht is en blijft actief bij het organiseren van evenementen samen met
anderen. Op de tuin zelf, en ook door deelname aan activiteiten en festivals op andere locaties.
Waar nodig en mogelijk zullen we samen met cultuurpartners een beroep doen op
subsidiemogelijkheden (zoals bijv. het Fonds CultuurParticipatie)
5.7.

Overheden en samenwerkingsverbanden (gemeente/volksgezondheid, FoodPrint regio
Utrecht)

De Voedseltuin Overvecht onderhoudt contact met de Gemeente Utrecht, ook met
Volksgezondheid, en met de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling.
Verder doen we mee aan FoodPrint Regio Utrecht: een aantal overheden en zakelijke partijen
(bijv. Rabobank) werken hierin samen aan duurzame landbouw/voedselvoorziening dichtbij
huis. Dit sluit heel goed aan bij de doelstellingen van De Voedseltuin.

10

5.8.

Zorgverzekeraars; banken.

De Voedseltuin draagt bij aan een gezond, sociaal en duurzaam Overvecht. We willen contacten
met zorgverzekeraars leggen ter wille van onze bekendheid bij deze partij. En bezien in
hoeverre tot wederzijds voordeel de ontwikkeling van De Voedseltuin kan worden ondersteund.
Ditzelfde geldt op vergelijkbare wijze voor de banken, bij hun ondersteuning van
maatschappelijk zinvolle initiatieven die de duurzaamheid van i.c. de voedselvoorziening
bevorderen.

6. Tenslotte: en nú de spade in de grond!
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