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Inleiding
Voor u ligt het tweede jaarverslag van stichting De Groene Vinger.
Stichting De Groene Vinger heeft in 2015 de wijktuin onder de naam De Alphense Wetering weten te
realiseren. De stappen die de stichting in 2014 heeft gemaakt zijn voor de realisatie een belangrijk
fundament geweest.
In dit jaarverslag wordt nogmaals kort de motivatie beschreven van de oprichting en de randvoorwaarden
die de aanleg van de tuin mogelijk hebben gemaakt.
Daarnaast kunt u lezen over de inzet van vrijwilligers, de voortgang van de inrichting van de tuin, de
communicatie en de ontvangen giften en donaties in 2015. Tot slot een dankwoord aan de velen die ons
geholpen hebben dit initiatief verder uit te bouwen.

Inleiding

Figuur 1 Bramenstruiken in de wijktuin
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Achtergrondinformatie
Oprichting Stichting De Groene Vinger
Stichting De Groene Vinger is in december 2013 opgericht. De oprichting is voort gekomen uit een tweetal
plaatselijke initiatieven:
1. De initiatiefgroep De Groene Vinger, deze streefde al enkele jaren voor het behoud van het weiland
tussen de woningen van de Renaissance- en Afrikalaan. De initiatiefgroep wil dit gebied groen
houden, het landelijke karakter behouden en verzet zich tegen de bouw van woningen daar;
2. De wens van een wijkbewoner om stadslandbouw in de wijk Kerk en Zanen te introduceren.
De belangrijkste doelen met de wijktuin zijn:






Het bevorderen van de sociale en verbindende functie voor inwoners van de wijk;
Het bieden van zingeving;
Het doorbreken van isolement en het bieden van nieuwe mogelijkheden;
Het bieden van educatie aan schoolkinderen en volwassenen;
Het laten bestaan van de verbinding van de stad met het Groene Hart.

Achtergrondinformatie

Figuur 2 Planten van bloembollen door basisschool leerlingen met het resultaat
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Randvoorwaarden voor de start van de wijktuin
De stichting heeft de start van de wijktuin afhankelijk gesteld van een tweetal randvoorwaarden:
1.
2.

Een schone-grondverklaring voor het terrein,
Een beheersovereenkomst met de gemeente Alphen aan den Rijn.

Op verzoek van de stichting heeft medio 2013 in opdracht van de gemeente een grondonderzoek en een
bodemvruchtbaarheidsanalyse plaatsgevonden. De conclusie van het grondonderzoek is dat de grond en
het slootwater geen vervuiling bevatten. Volgens de opstellers van het rapport is stadslandbouw vanuit
milieu hygiënisch opzicht verantwoord. De bodemvruchtbaarheidsanalyse geeft de stichting inzicht hoe
het weiland het beste geschikt is te maken voor de biologische teelt van groenten en fruit.

Figuur 3 Ook voor een bijenvolk is er een plaats in de wijktuin
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Achtergrondinformatie

In februari 2014 is met de gemeente een beheersovereenkomst ‘om niet’ gesloten voor het gebruik van
een deel van het weiland. In totaal valt een gebied van 2.100 m2 onder het beheer van de stichting. De
gebruiker van het andere deel van het weiland laat op dit deel van het land koeien of schapen grazen. In
goede harmonie zijn afspraken gemaakt over afrastering en de doorgang naar het achterliggende weiland.
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Voortgang aanleg wijktuin
De aanleg van de wijktuin is nog steeds in grote lijnen gebaseerd op een ontwerp van Pieter Jansen van
het “Ontwerpburo voor Tuin & Landschap”. Uitgangspunt hierbij is dat schapen en koeien langs de randen
van de tuin kunnen blijven grazen en het vee door een hek buiten gehouden wordt. Langs het hek staan
fruitstruiken om een “eetbare” haag te creëren.

Figuur 4 Oorspronkelijke ontwerptekening






Januari 2015: Tien fruitbomen zijn geplant. De bomen zijn door gemeente Alphen aan den
Rijn gedoneerd;
Februari 2015: Gemeente Alphen aan den Rijn schrapt de bouwplannen voor De Groene Vinger.
Stichting De Groene Vinger introduceert oogstaandelen: voor een vast bedrag mag een
aandeelhouder één keer per week oogsten in de wijktuin. Met de opbrengst van de verkoop van
oogstaandelen kan de begroting sluitend gemaakt worden. Ook wordt er een wilgen wigwam in
de tuin gebouwd;
Maart 2015: Een wilgenhaag wordt gebouwd door vrijwilligers ter voorbereiding van het plaatsen
van een bijenvolk. De stichting neemt deel aan NL Doet!
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Voortgang aanleg wijktuin

Wij kunnen de volgende hoogtepunten melden die wij in 2015 hebben meegemaakt:
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April 2015: Basisschool leerlingen poten aardappelen en leggen een houtsnipperpad aan;

Figuur 5 Aanleg houtsnipperpad




Mei 2015: Burgemeester en wethouders komen op werkbezoek in de wijktuin;
Juni 2015: Vrijwilligers installeren een waterpomp in de wijktuin. Wethouders Van Velzen en
Stegeman verrichten de officiële opening van de wijktuin. Een groot aantal buurtbewoners en
belangstellenden maken dit feest mee;

Voortgang aanleg wijktuin

Figuur 6 Installatie waterpomp
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Figuur 7 Officiële opening wijktuin juni 2015



Juli 2015: Een explosie van groenten met een overvloedige opbrengst voor voedselbank en
aandeelhouders;
Augustus 2015: Aanleg van extra groentebedden. Een graafmachine helpt ons met het spitten.
Vrijwilligers zaaien groenbemesters in de extra groentebedden. Een beregeningsinstallatie wordt
geïnstalleerd: bij grote droogte kan nu eenvoudig gesproeid worden;

Figuur 8 Vrijwilligers zaaien groenbemesters in nieuwe groentebedden
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Voortgang aanleg wijktuin
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September 2015: Basisschool leerlingen komen aardappelen rooien. Een andere groep komt
pompoenen oogsten;

Figuur 9 Oogst van pompoenen





Oktober 2015: Bouw van een pergola, zodat vrijwilligers volgend jaar droog kunnen uitrusten.
Einde van een succesvol oogstseizoen.
November 2015: Bouw van een compostbak in de wijktuin. Bijeenkomst van
oogstaandeelhouders ter evaluatie van het eerste oogstjaar en inventarisatie van wensen voor
2016;
December 2015: Nieuwe plannen zijn gemaakt voor het seizoen 2016.

Figuur 10 De compostbak, klaar voor gebruik



Jaarverslag 2015 Stichting De Groene Vinger

Voortgang aanleg wijktuin
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Vrijwilligers
Vele vrijwilligers zijn het afgelopen jaar in en rond de tuin actief geweest. Daarbij is gebruik gemaakt van
de expertise die in de wijk aanwezig is, bijvoorbeeld op het terrein van ecologie en kennis van planten.
Bewoners hebben geholpen met het voorbereiden van vergaderingen, publiciteit creëren, het werven van
fondsen, het leggen van contacten, beheren van de website, het schrijven van nieuwsbrieven,
fotograferen etc.
Een tiental vrijwilligers hebben gedurende het afgelopen jaar in de tuin gewerkt, waarvan sommigen
wekelijks. Dit alles onder leiding van een (vrijwillige) beheerder. Ook hebben vrijwilligers basis scholen
begeleid bij diverse projecten in de wijktuin.

Vrijwilligers

Figuur 11 Basisschool leerlingen rooien aardappelen en krijgen uitleg
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Opbrengst wijktuin
2015 is een goed jaar geweest voor de oogst, de opbrengst overtrof alle verwachtingen. De oogst is voor
een deel beschikbaar gesteld aan de Voedselbank Alphen aan den Rijn, waarmee afspraken zijn gemaakt
over de leveringen van groenten.
Een tweede deel is beschikbaar gesteld aan de aandeelhouders. In het seizoen kunnen aandeelhouders
één keer in de week oogsten in de tuin. Het is de bedoeling dat met de verkoop van aandelen de
begroting van de wijktuin sluitend gemaakt kan worden.
Doordat in 2015 meer groentebedden in productie zijn genomen, zijn wij in staat in 2016 meer aandelen
uit te geven.

Opbrengst wijktuin

Figuur 12 In 2015 zijn 50 kratten groente aan de voedselbank gedoneerd
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Communicatie
De bewoners in de omgeving van de Renaissancelaan en Afrikalaan en omringende straten zijn met
nieuwsbrieven periodiek op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen van de wijktuin. Daarnaast zijn
op de website (www.groenalphen.com) regelmatig nieuwe berichten geplaatst.
Ook in 2015 zijn er op regelmatige basis contacten geweest met de plaatselijke pers, deze hebben tot
meerdere berichten in de lokale kranten geleid.
.

Communicatie

Figuur 13 Voorbeeld nieuwsbrief
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Financiën, Giften en Subsidies
De stichting heeft de voortgang in 2015 niet kunnen bereiken zonder ondersteuning. Deze ondersteuning
bestond in 2015 uit giften afkomstig van bedrijven, goede doelen en particulieren. Ook hebben enkele
bedrijven om niet of tegen sterk gereduceerd tarief diensten aangeboden, zoals hulp bij de aanleg van
een waterput, de bouw van een pergola of het aanleggen van extra groentebedden en fruitstroken.
De giften en donaties zijn gebruikt voor de aankoop van o.a. een aggregaat, een waterpomp met
beregeningsinstallatie, gereedschap, een handbediende waterpomp, hout voor compostbakken en
kweekbakken, gaas voor de afrastering, spreeuwennetten, fruitbomen, kalk, zaai- en pootgoed.
Een nog lopend subsidieverzoek is Kern met Pit (Koninklijke Nederlandse Heide Maatschappij).

Financiën, Giften en Subsidies

Figuur 14 Bollen planten in de wijktuin
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De wijktuin in cijfers
Wanneer wij de balans opmaken van het jaar 2015 dan kunnen wij de volgende samenvatting in cijfers
geven:










18 vrijwilligers (voor het tuinonderhoud, het bouwen in hout, beheer van de bijen, het beheer
van de website, het maken en verspreiden van nieuwsbrieven, bestuurlijke activiteiten en
sponsoring);
9 oogstaandeelhouders (deze hebben van juni tot en met oktober 2015 wekelijks geoogst);
50 kratten groente zijn geleverd aan de voedselbank;
12 groentebedden en 4 stroken voor fruit zijn aangelegd, in totaal 300 m2;
16 fruitbomen zijn geplaatst;
50 fruitstruiken zijn geplant;
10 sponsoren hebben ons gesteund;
6 keer heeft een klas van een basisschool de tuin bezocht voor een project(gemiddeld per klas 31
leerlingen)

In 2015 heeft de stichting de volgende donaties ontvangen:

Het Oranje fonds:
Fundatie Van den Santheuvel, Sobbe
Rabobank Rijnstreek Fonds
Vrienden en oogstaandeelhouders
NL Doet
Gemeente Alphen aan den Rijn

€ 5.000,00
€ 800,00
€ 3.278,00
€ 570,00
€ 350,00
€ 25,00

Figuur 15 Ook “vergeten” groente is verbouwd in de wijktuin
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Dankwoord
De exploitatie van de wijktuin De Alphense Wetering zou onmogelijk zijn geweest zonder hulp van alle
bedrijven en instanties die ons hebben gesteund. Een woord van dank gaat uit naar:


Ambtenaren van de gemeente Alphen aan den Rijn



Gemeentebestuur van Alphen aan den Rijn



Groenvorm, Ontwerpburo voor Tuin & Landschap



Hennie Rietveld, bestratingen BV



Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur



Kroes en Partners, notarissen



Participe



Thijs Kerkvliet Hoveniers



De IJssel Coatings



Welkoop Bodegraven

Dankwoord

In het bijzonder gaat dit dankwoord, samen met een diepe buiging, uit naar de vrijwilligers die dit
resultaat mede mogelijk hebben gemaakt. Dankzij hun inspanning en hulp heeft de Groene Vinger in 2015
de ontwikkeling van Wijktuin De Alphense Wetering kunnen uitbouwen en continueren.
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Colofon
Dit jaarverslag is opgesteld door het bestuur van Stichting De Groene Vinger.
Stichting De Groene Vinger
p/a Renaissancelaan 81
2408 DM Alphen aan den Rijn
www.groenalphen.com

Colofon

info@groenalphen.com
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