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Toelichting:
Deze visualisatie drukt de maatschappelijke impact van Voedseltuin Overvecht uit als bijdrage aan de 
17 Sustainable Development Goals. Deze PDF is een beperkte weergave van het interactieve webmodel, 
dat te vinden is via de QR-rechts op de pagina. 
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De afbeelding rechts visualiseert de 
positieve bijdrage van Voedseltuin Overvecht 

aan de 17 SDG’s. 
De bijdragen per SDG zijn relatief ten 

opzichte van elkaar weergegeven.
De volgende pagina toont de 

activiteiten per SDG.

Indicatie impactwaarde 2020
€300.000

De impactwaarde is een indicatie van het totale 
bedrag wat belanghebbenden tezamen 

besparen of in de reguliere economie bereid 
zouden zijn te betalen voor dergelijke diensten 

en effecten, uitgedrukt in euro’s.

Voedseltuin Overvecht is een schitterende, gemeenschappelijke biologische moestuin van 1200 m2 middenin de wijk. In 2017 is deze uitge-
breid met nog een tuin van zo’n 1800 m2. Buurtbewoners, scholieren, ondernemers en cliënten van maatschappelijke organisaties verbou-
wen er gezamenlijk biologische groenten en fruit. Iedereen die meewerkt in de tuin deelt in de oogst. De tuin is een sociale ontmoetingsplek 
in de buurt waar iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of sociale status meetelt en mee kan doen. Vanuit Voedseltuin Overvecht bouwen 
wij aan een lokaal duurzaam en eerlijk merk: ProefLOKAAL Overvecht, een duurzame keten van voedselproductie tot consumptie. De 
groenten die in de tuin worden verbouwd verkopen we aan cateraars, restaurants en kookgroepen in de wijk en in onze eigen tuin. Van 
kweken tot eten: zo van het land op je bord, in je eigen buurt. Wij geloven in een wijk waarin het fijn is om elkaar te ontmoeten, te werken 
en te delen in wat de natuur ons geeft. Met respect voor elkaar en met plezier in het samen oogsten. Welkom!
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https://maex.nl/#/initiative/0bad5d0b-fdfa-4a78-8dce-53684dd8fa87


Onderstaande tabel toont de activiteiten waarmee Voedseltuin Overvecht in 2020 bijdroeg aan de SDG op basis van  
selectie uit de MAEXlijst van indicatoren. De grafieken achter de indicatoren tonen de verhouding van de toegekende 
waarde van een indicator.

- levensmiddelen uitdelen 2.400 aantal producten

- voorlichting geven over een gezonde 
levensstijl - algemeen

200 aantal bereikte personen

- zinvolle dagbesteding bieden (niet 
gericht op arbeidsmarkt)

3.000 aantal personen x gemiddeld 
aantal uren

- sociale contacten verzorgen gericht op 
voorkomen van eenzaamheid

350 aantal personen x gemiddeld 
aantal contacten

- dagbesteding met het oog op (re)
integratie op de arbeidsmarkt

720 aantal personen x gemiddeld 
aantal uren

- participatie van mensen met minder 
kansen stimuleren

1.440 aantal bereikte mensen x 
gemiddeld aantal uren

- culturele activiteiten organiseren 60 aantal bereikte personen

- buurtevenementen organiseren 3 aantal bereikte personen

- fysieke locatie waar mensen elkaar 
kunnen ontmoeten

2.800 aantal m2

- deeleconomie stimuleren (niet transport 
of ruimtes)

3 aantal matches gemaakt

- biologische landbouw/ productie 300 aantal producten (in reguliere 
verpakkingseenheden)

- groene ruimtes creëren (totaal van alle 
jaren)

2.800 aantal m2

- groenbeheer 2.800 aantal m2

- composteren 500 aantal kg geproduceerd

- vuil opruimen in openbare gebieden 10 aantal uren

- maatregelen treffen om biodiversiteit te 
stimuleren

2 aantal maatregelen
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MAEX helpt je impact maken, meten en managen.
MAEX brengt de impact van sociale initiatieven in beeld, en biedt hen eenvoudig 
toegang tot bedrijven, overheid, fondsen en particulieren. MAEX helpt organisaties 
die impact willen maken passende sociale initiatieven te vinden, er in te investeren 
en er mee samen te werken.

www.maex.nl
info@maex.nl

- kennis delen met partnerorganisaties 8 aantal partijen


