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Inleiding 
 

Voor u ligt het jaarverslag van de Stichting De Groene Vinger over het jaar 2019.  

Het jaar 2019 laat zich kenmerken door het vijfjarig bestaan van de wijktuin, het toetreden van een nieuw 

bestuurslid, het afronden van in 2018 gestarte projecten, een toename van het aantal betalende 

aandeelhouders en meer activiteiten rond educatie-van schoolkinderen.  

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 2019.  

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

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 Copernicuslaan (voorheen 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 2018 is het projectplan “Verbeteren mogelijkheden voor doelgroepen” opgesteld. Het bestuur heeft de 

financiering gekregen om dit plan uit te kunnen voeren. Op basis van een planning zijn van september 

2018 tot september 2019 diverse veranderingen en aanpassingen op de wijktuin gerealiseerd.  

De toegankelijkheid en voorzieningen voor werken in de tuin (voor kinderen en senioren) zijn aangepakt. 

De (wandel)paden zijn opgehoogd met zand en houtsnippers, de toegang tot de tuin is verhard met 

betonpuin.  In het voorjaar van 2019 zijn de kas, picknicktafel, bosmaaier en zonnescherm besteld en 

geleverd. Kort voor de start van de zomervakanties is een ecotoilet geïnstalleerd. De gemeente Alphen 

aan den Rijn heeft 9 fruitbomen gedoneerd. 

In het najaar van 2018 is op de wijktuin schade ontstaan door een misverstand tussen aannemers. Deze 

schade is hersteld, maar tevens is tegelijkertijd de indeling van de wijktuin aangepast. Er zijn meer bedden 

aangelegd, terwijl nu ook het volledige middenterrein kan worden benut. 
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Het bestuur heeft in het 4e kwartaal van 2019 een verantwoording opgesteld over de uitgaven van de 

financiering en aan alle subsidieverstrekkers gestuurd. Alle subsidieverstrekkers hebben een akkoord 

gegeven op deze verantwoording van de uitgaven. 

In augustus 2019 heeft de wijktuin haar eerste lustrum gevierd. Onder het genot van een hapje en een 

drankje hebben enkele vrijwilligers, aandeelhouders, medewerkers van de gemeente en enkele 

bestuursleden dit lustrum in de wijktuin gevierd.  

Aan het einde van het jaar is door leerlingen van het Groene Hart West een nieuw toegangshek 

ontworpen en in elkaar gezet. De gemeente heeft voor het benodigde hout gezorgd en de leerlingen 

hebben deze in overleg met een hovenier geplaatst. Op 7 november 2019 is deze toegang officieel in 

gebruik genomen.  

 



Jaarverslag 2019 Stichting De Groene Vinger 

V
ri

jw
ill

ig
er

s 

5 

 

Eerder in de maand november hebben B&W een bezoek gebracht aan de wijktuin. 

Wegens verhuizing gaan enkele leden het bestuur van de stichting op termijn verlaten. Daarnaast wordt 

het tijd dat andere mensen met nieuwe inzichten het bestuur komen versterken. Stichting De Groene 

Vinger is daarom  op zoek naar nieuwe bestuurdersleden. In september 2019 is daarom een nieuw lid 

toegetreden tot het bestuur van de stichting. 

Vrijwilligers 
 

In 2019 is een vaste groep van een zestal vrijwilligers in de wijktuin actief geweest. Dit alles onder leiding 

van onze beheerder. Ook dit jaar hebben weer vrijwilligers verschillende basisscholen begeleid tijdens de 

diverse ‘tuinlessen’ en projecten in de wijktuin.  

In april en mei 2019 is vier keer de mogelijkheid geweest deel te nemen aan een wildplukwandeling. 

Tijdens deze wandelingen leer je onder begeleiding van een van onze vrijwilligers (tevens diëtist en 

natuurvoedingskundige), welke wilde planten eetbaar zijn, hoe je ze herkent en kan toepassen in 

bijvoorbeeld een maaltijd, thee of als EHBO-kruid.  

De wijktuin heeft afgelopen jaar meegewerkt aan een serie onder de titel Puur Podium. Deze serie is 

gemaakt en uitgezonden door Studio Alphen. De afleveringen over de wijktuin kunt u terugkijken via onze 

website (www.groenalphen.com) onder het hoofdstuk Video. 

In oktober 2019 hebben vrijwilligers een special workshop georganiseerd. Na een rondleiding over de tuin 

werd er een lunch met producten uit de wijktuin geserveerd waarna deze werd vervolgd met een 

workshop schilderen. 

Opbrengst wijktuin 
 

Zoals ieder jaar is in de eerste maanden van het kalenderjaar 2019 een teeltplan opgesteld op basis 

waarvan onze aandeelhouders bijna wekelijks konden oogsten in het oogstseizoen.  

De oogst van 2019 was beter dan de oogst van 2018. Een vergelijking tussen de beide jaren is moeilijk, in 

september 2018 is de schade ontstaan. Doordat bij het herstel extra aandacht is besteed aan de 

samenstelling van de grond heeft de schade geen negatief gevolg gehad voor de oogst van 2019. Hiervoor 

werd wel gevreesd. 

Een ander belangrijk verschil is dat het aantal bedden werd  uitgebreid. De bedden zijn smaller gemaakt 

waardoor deze efficiënter zijn te bewerken. Bovendien is het middenterrein beschikbaar gekomen wat dit 

jaar voor een gedeelte is gebruikt voor de teelt van pompoenen.  

Hieronder een overzicht van de geteelde gewassen van 2019: 

• Groenten: 

o Koolgewas: savooikool, spruitkool, rode kool, boerenkool, palmkool, spitskool, koolrabi 

o Peulgewas: doperwten, kapucijners, sojaboon, tuinbonen, slabonen, droogbonen, snijbonen, 

sperziebonen 

o Wortelgewas: wortels, plantui, sjalotjes, wortelpeterselie, venkel 

o Vruchtgewas: pompoen, mais, courgettes, tomaten, paprika, komkommer 

o Bladgewas: prei, rucola, snijbiet, veldsla, andijvie, postelein, div. soorten sla 

o Bol- en knolgewas: aardappels, radijs, bietjes, knoflook, pastinaak 
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• Fruit: 

o Appels, peren, bessen en de eerste hazelnoten (van de bomen die vijf jaar eerder zijn geplant). 

Tot slot is nog aardig te vermelden dat: 

1. onze aandeelhouders en hun kinderen onbekende groenten zijn gaan eten en tijdens het oogsten 

van de groenten recepten zijn gaan uitwisselen; 

2. vrijwel iedereen verbaasd was dat spruiten aan een stam groeien; 

3. aardappels worden gerooid en bijna niemand dit weet. 

 

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 6 lessen 

over een periode van een aantal maanden worden aangeboden. 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. 

Ook dit jaar zijn er weer leerlingen geweest van de Parkschool. Elke week komt een groep jongens in de 

leeftijd vanaf 12 jaar samen met hun leerkrachten naar de tuin en krijgen praktijkgerichte lessen.  

Avifauna verzorgt in opdracht van de gemeente Alphen aan den Rijn educatieve activiteiten voor de 

basisscholen in de gemeente. In het voorjaar van 2019 hebben de nieuwe coördinatoren van Avifauna een 

bezoek aan de wijktuin gebracht en heeft aansluitend een gesprek plaatsgevonden. De coördinatoren 

gaan nieuw educatief lesmateriaal maken en in het seizoen van 2020 – 2021 willen zij graag de 

activiteiten in de wijktuin hierin opnemen. Dit betekent dat alle scholen binnen de gemeente Alphen aan 

den Rijn de wijktuin kunnen bezoeken.  
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Aandeelhouders 
 

In 2019 zijn er 22 betalende oogstaandeelhouders en 4 vrienden verbonden geweest aan de wijktuin. De 

inkomsten van deze oogstaandelen hebben ons in 2019 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 aantal hittegolven hebben gehad, 

kunnen de aandeelhouders toch terugkijken op een geslaagd oogstjaar. 

Communicatie 
 

De bewoners in de omgeving van de Afrikalaan en de Copernicuslaan, 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 2019 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. 

Contacten 
 

Het bestuur van de stichting en de beheerder hebben in 2019 contacten gehad met: 

• Vrijwilligers:  

De Projectleider heeft de vaste vrijwilligers (actief o.b.v. overeenkomst), die wekelijks actief 

zijn in de wijktuin, aangestuurd. 

• Schoolkinderen:  

Aan schoolkinderen werden tuinlessen gegeven i.s.m. met de school. 

• Wijkbewoners van jong tot oud:  

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

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

georganiseerd. 

• Aandeelhouders:  

Oogstaandeelhouders konden gedurende het oogstseizoen wekelijks oogsten, inspraak leveren 

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

• Voedselbank:  

Regelmatig werden tuinopbrengsten geleverd voor hun cliënten. 

• Geïnteresseerden:  

Bezoekers werden ontvangen en eventueel rondgeleid, geïnformeerd en geënthousiasmeerd 
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Financiën, Giften en Subsidies 
 

In 2019 is de prijs van een aandeel voor alle aandeelhouders met een aandeel uit 2018 met € 25 verlaagd. 

De reden hiervoor was het voortijdig einde van het seizoen 2018. Een overzicht van de inkomsten en 

uitgaven van de stichting staan in het onderstaande twee tabellen 

Uitgaven: 

 Jaar  
Omschrijving 2018 2019 

Abonnement € 30.00 € 35.00 

Bankkosten € 120.35 € 119.37 

Gereedschap € 510.63 € 15.76 

Hout € 170.63  
Huur gereedschap € 134.10  
IJzerwaren € 59.07 € 110.71 

Lening  € 5,000.00 

Management € 138.47 € 202.52 

Mest etc. € 155.84 € 59.63 

Onderhoud € 44.39 € 163.25 

Oogstaandeel  € 50.00 

Planten € 407.98 € 207.09 

Project bosmaaier  € 897.99 

Project ecotoilet  € 10,261.99 

Project ecotoilet en kas € 405.20  
Project fruitstruiken  € 1,936.25 

Project kas € 242.00 € 1,590.00 

Project kruidenbakken € 198.74  
Project zitten  € 806.85 

Project zonneluifel  € 87.80 

Schade herstel € 2,349.58  
Eindtotaal € 4,966.98 € 21,544.21 

 

Inkomsten: 

 Jaar  
Omschrijving 2018 2019 

Donatie € 1,408.00  
Lening  € 5,000.00 

Oogstaandeel € 1,280.00 € 1,320.00 

Vriendenbijdrage € 50.00 € 40.00 

Gereedschap € 168.19  
Management  € 13.46 

Schadeherstel € 3,782.00  
Projectsubsidie € 4,000.00 € 12,293.00 

Eindtotaal € 10,688.19 € 18,666.46 
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Dankwoord 
 

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

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

2019 niet verpieterd.  

De exploitatie van de wijktuin De Alphense Wetering zou in 2019 onmogelijk zijn geweest zonder hulp van 

alle bedrijven en instanties die ons hebben gesteund.  

Colofon 
 

Dit jaarverslag is opgesteld door het bestuur van Stichting De Groene Vinger. 

Stichting De Groene Vinger 

p/a Zuidpoolsingel 276 

2408 BS  Alphen aan den Rijn 

www.groenalphen.com 

info@groenalphen.com  

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

