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Inleiding 
 

Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting De Groene Vinger over het jaar 2018.  

Het jaar 2018 laat zich kenmerken door een aanzienlijke schade op de tuin, een extreem droge zomer, 

problemen met de beregening, maar ook door meer aandeelhouders en educatie-activiteiten.  

In dit jaarverslag is kort de motivatie beschreven van de oprichting en worden de randvoorwaarden 

genoemd die de aanleg van de tuin mogelijk hebben gemaakt. Daarnaast kunt u lezen over de inzet van 

onze vrijwilligers, de voortgang van de inrichting van de tuin, de communicatie en de ontvangen giften en 

donaties in 2018.  

Tot slot een dankwoord aan de velen die ons geholpen hebben dit initiatief verder uit te bouwen.Voor u 

ligt het jaarverslag van stichting De Groene Vinger over het jaar 2018.  

Achtergrondinformatie 
 

Stichting De Groene Vinger is in december 2013 opgericht. De oprichting is voortgekomen uit een tweetal 

plaatselijke initiatieven, t.w.:  

1. De initiatiefgroep De Groene Vinger, streefde al enkele jaren voor het behoud van het groene 

gebied tussen de woningen aan de Renaissancelaan en de Afrikalaan. De initiatiefgroep wilde 

dit gebied groen houden, het landelijke karakter behouden en verzette zich tegen de geplande 

bouw van woningen;  

2. De wens van wijkbewoners om stadslandbouw in de wijk Kerk en Zanen te introduceren.  

De belangrijkste doelen van de stichting 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.  

Voortgang wijktuin “De Alphense Wetering” 
 

In maart hebben vijftien enthousiaste vrijwilligers in het kader van NL Doet meegewerkt om de wijktuin 

gereed te maken. Nieuwe fruitbomen en -struiken zijn geplant, bloembollen voor verwildering gepoot en 

diverse groenten gezaaid. De fruitbomen zijn allen voorzien van steunpalen en bindmateriaal. De eerste 

kapucijners, sjalotten en uien werden in de grond gezet, die op tijd ontdooid was. Verder hebben de 

vrijwilligers sla, tuinbonen en spinazie in de koude bak gezaaid. Tot slot is de wilgenhaag weer opgehoogd. 

Later in het jaar zijn nog eens extra fruitbomen geplant.  

Ook is in dit jaar voor het project “Verbeteren mogelijkheden voor doelgroepen” de volledige financiering 

gerealiseerd. Dit betekent dat van september 2018 tot september 2019 er diverse veranderingen en 

aanpassingen op de wijktuin zullen worden gerealiseerd. Met name de toegankelijkheid en voorzieningen 

voor werken in de tuin (voor kinderen en senioren) wordt aangepakt. Hiermee verwachten we meer 

volwassenen, kinderen, maar ook aandeelhouders te kunnen bereiken en ons educatieaanbod uit te 
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breiden. Door de aanleg van meer bedden en de verwachtte stijging van de oogst moet ook het aanbod 

voor de Voedselbank een meer permanent karakter geven. 

Door de aanleg van een bijenlandschap en een boomgaard (Limesgaard) in het groene gebied, aanpalend 

aan de wijktuin, is er voor de verdere ontwikkeling van de tuin meer oppervlakte beschikbaar gekomen. 

Daar waar in het verleden rekening moest worden gehouden met overpad voor tractoren en andere 

zware landbouwvoertuigen, kan nu het middenterrein worden gebruikt voor verdere beplanting. Een dam 

die de tuin verbond met de overige weilanden, is verwijderd. De wijktuin heeft nu een eigen opgang en 

kan vanaf het fietspad (Kroospad) worden benaderd. 

Door de schade die in het najaar op de wijktuin abusievelijk is ontstaan en die ook weer is hersteld, is ook 

de indeling van de wijktuin aangepakt. Er zijn meer bedden aangelegd en ook het gehele middenterrein 

kan nu worden benut. 

Vrijwilligers 
 

Voor onze vrijwilligers is 2018 een zwaar jaar geweest door de droogte en de schade.  

De schade op de tuin was aanzienlijk: alle groentebedden, grasstroken, paden, de kweekkas en enkele 

hekken en bomen werden onherstelbaar vernield. De vrijwilligers waren verbijsterd, onthutst en hevig 

geëmotioneerd bij het constateren van deze vernielingen. Het valt ook niet mee te zien hoe het werk dat 

zij in de afgelopen jaren hadden opgebouwd door één wilde actie volledig was verwoest. Doordat alle 

schade door de verzekering van de aannemer is vergoed en bovendien de aannemer ons met een extra 

bijdrage verraste, was het mogelijk niet alleen alle vernielde items te (laten) herstellen, maar konden wij 

onze vaste groep vrijwilligers verrassen op een heerlijk diner, als ‘pleister op de wonde’’. 

Tijdens de extreem droge zomer van 2018 moesten de vrijwilligers gedurende enige weken de beplanting 

met de hand besproeien, door technische problemen met de beregeningsinstallatie. Het oplossen van het 

probleem heeft helaas langer geduurd dan aanvankelijk de bedoeling was. En hoewel deze in de zomer 

ook weer is gemaakt, moesten er vele gieters water over de wijktuin worden uitgegoten. 

Een vaste groep van een zestal vrijwilligers was gedurende het afgelopen jaar in de wijktuin actief, 

waarvan de meeste wekelijks. Dit alles onder leiding van een (vrijwillige) beheerder. Ook hebben enkele 

vrijwilligers de basisscholen begeleid bij de diverse ‘tuinlessen’ en projecten in de wijktuin. 

Opbrengst wijktuin 
 

De zomer van 2018 was prachtig als je van hoge temperaturen en veel zon houdt. Voor de gewassen op 

tuin op de tuin was dit allemaal wat te veel van het goede. De opbrengst was daarom minder ten opzichte 

van de jaren daarvoor. De hoop was gevestigd op een mooie nazomer die dan veel goed zou kunnen 

maken. Echter door de schade in het najaar werd ook die hoop de bodem ingeslagen. Maar onze 

aandeelhouders konden het afgelopen jaar in het oogstseizoen bijna wekelijks oogsten, al waren groente 

en fruit soms wat minder ontwikkeld dan normaal en was er soms beperkte opbrengst. 
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Educatie 
 

In het kader van educatie zijn ook dit jaar weer diverse groepen van de lagere scholen “de Wereldwijzer” 

en “Via Nova” op de tuin geweest. Zij volgden de zogenaamde tuinlessen., die in een cyclus van 4 lessen 

over een periode van een aantal maanden worden geboden. Denk hierbij aan het poten van aardappelen, 

zaaien, het planten van diverse groenten, onkruid wieden, etc. In de laatste les wordt er geoogst, gekookt 

en gezamenlijk gegeten. 

 Enkele reacties van de kinderen tijdens de tuinlessen:  

• “Eigenlijk lust ik geen soep” (maar wel twee keer opscheppen)  

• “Wohw” (tijdens het aardappelen oogsten)  

• “Komt hier zo’n grote rode biet uit?” (Leerling met klein zaadje in de hand)  

• “Kan je dit eten?” (Kennismaking met eetbare wilde planten) 

Nieuw voor ons is de Parkschool. Elke week komt een groep jongen in de leeftijd vanaf 12 jaar samen met 

hun onderwijzers naar de tuin en krijgen vanuit de theorie praktijkgerichte lessen.  

Aandeelhouders 
 

In 2018 zijn er 18 oogstaandeelhouders verbonden geweest aan de wijktuin en 4 vrienden. De inkomsten 

van deze oogstaandelen hebben ons in 2018 in staat gesteld het werk te continueren en de aanschaf van 

zaaigoed, fruit, pootaardappelen en aanvullende materialen zoals gereedschappen mogelijk te maken.  

Als tegenprestatie kon een houder van een oogstaandeel één keer per week komen oogsten op 

woensdagmiddag óf zaterdagmiddag. Vooraf werd door de beheerder een email gestuurd met daarin een 

overzicht van de te oogsten groenten of fruit. En hoewel we een lange, warme droge zomer hebben 

gehad en er een abrupt einde van het oogstseizoen was, kunnen de aandeelhouders toch terugkijken op 

een geslaagd oogstjaar. 

Communicatie 
 

De bewoners in de omgeving van de Afrikalaan en de Renaissancelaan, onze aandeelhouders en ‘vrienden 

van de wijktuin’, subsidieverstrekkers, de gemeente en andere geïnteresseerden, 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.   

In 2018 zijn er ook weer contacten geweest met de plaatselijke pers. Dit heeft tot meerdere berichten in 

de lokale kranten geleid.  

Buiten de gemeentegrenzen heeft de stichting contact met o.a. VELT, Kern met Pit (KNHM) en andere 

stadslandbouwinitiatieven. 
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Contacten 
 

Het bestuur van de stichting en de beheerder hebben in 2018 contacten gehad met: 

• Vrijwilligers:  

De Projectleider stuurt de vaste vrijwilligers (actief o.b.v. overeenkomst) en een aantal losse 

vrijwilligers aan, die wekelijks actief zijn in de wijktuin. 

• Schoolkinderen:  

Aan schoolkinderen wordt de mogelijkheid geboden om hen te onderwijzen, de zogenaamde 

tuinlessen of worden i.s.m. met de school eigen programma’s en met eigen docenten gewerkt 

of programma’s of projecten op maat ingericht. Ook kunnen stages worden geboden. 

• Wijkbewoners van jong tot oud:  

Voor hen worden in de tuin educatieve activiteiten ontplooid, zoals snoeiworkshops, 

wildplukdagen, zaaidagen. Voor kinderen worden verjaarspartijtjes en speurtochten in de tuin 

georganiseerd. 

• Aandeelhouders:  

Oogstaandeelhouders kunnen gedurende het oogstseizoen wekelijks oogsten, inspraak leveren 

bij het teeltplan en jaarlijks deelnemen aan de tuinbijeenkomst(en). 

• Voedselbank:  

Regelmatig worden tuinopbrengsten geleverd voor hun cliënten. 

• Geïnteresseerden:  

Worden ontvangen en eventueel rondgeleid, geïnformeerd en geënthousiasmeerd 

Financiën, Giften en Subsidies 
 

In 2018 is voor het project “Verbeteren mogelijkheden voor doelgroepen” van vier subsidieverstrekkers 

een totaalbedrag van ruim € 16.000, - toegezegd. De looptijd van het project is van september 2018 tot 

september 2019. Onze subsidieverstrekkers zijn: 

1. Fundatie van den Santheuvel, Sobbe 

2. Rabobank Coöperatie Fonds 

3. J.E. Jurriaanse Stichting  

4. Gemeente Alphen aan den Rijn  

In 2018 is er van de oogstaandeelhouders een bedrag van € 1.330 ontvangen, terwijl een totaalbedrag 

van € 4.010 aan giften en subsidies is ontvangen.  Dit bedrag is exclusief een donatie van € 1.000 gedaan 

door de aannemer en een uitkering van € 3.782 van de verzekering voor schadeherstel. 

Voor de nationale vrijwilligers dag is van NL Doet een bedrag van € 398 ontvangen. 
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Dankwoord 
 

Een bijzonder dankwoord, samen met een diepe buiging, gaat dit jaar uit naar onze vrijwilligers. Dankzij 

hun inspanning is de Wijktuin De Alphense Wetering gedurende de droge en warme zomer niet 

verpieterd. Ook is deze na de schade van het najaar weer in belangrijke mate hersteld voor het 

continueren van de wijktuinactiviteiten in het komende kalenderjaar.  

Ook noemen wij graag de hartverwarmende steunbetuigingen die zijn ontvangen van betrokken 

stadsbewoners, dit naar aanleiding van de schade. 

Ook de gemeente Alphen aan den Rijn die ons met raad en daad heeft bijgestaan en extra fruitbomen 

heeft gedoneerd, 

De exploitatie van de wijktuin De Alphense Wetering zou in 2018 onmogelijk zijn geweest zonder hulp van 

alle bedrijven en instanties die ons hebben gesteund. Een woord van dank gaat uit naar:  

• Gemeentebestuur Alphen aan den Rijn 

• Ambtenaren van de gemeente Alphen aan den Rijn   

• Roy Schouten B.V.   

• Van der Werff Groep 
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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 

info@groenalphen.com  

http://www.groenalphen.com/
mailto:info@groenalphen.com

