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De	stichting	
 
De Stichting Stadstuinieren Voedselbank Schiedam (SSVS) - in het dagelijks spraakgebruik 
voedselbanktuinen Schiedam- bestaat zes jaar. Er wordt op twee locaties gewerkt: bij boerderij 
Landvreugd in Groenoord, en op volkstuinencomplex Vijfsluizen in Schiedam-West. 
De tuin op het Wibautplein valt niet onder de stichting, maar er is een zeer nauwe samenwerking 
tussen de vrijwilligers van deze tuin en de mensen op de tuinen van de SSVS. Elke donderdag in het 
seizoen wordt er geoogst. De producten worden naar de twee uitdeelpunten van de Voedselbank 
gebracht, verdeeld naar verhouding van het aantal cliënten. 

Het	bestuur	
 
Het bestuur van de stichting werd in 2018 gevormd door: 
Herbert Nikkels, voorzitter 
Gert Rijnberk, penningmeester 
Joke Gaasbeek-Luursema, secretaris  
 
Het bestuur vergaderde 4 maal, de vergaderingen worden bijgewoond door de coördinator van het 
Wibautplein, Joke de Haan-Klaassen, en de coördinator Landvreugd, Henk Ravensbergen. 

Doelstelling	
 
De doelstelling van de stichting is het aanvullen van de pakketten van de voedselbank met verse 
groente en fruit. De aanvulling wordt zeer op prijs gesteld en is een gezonde toevoeging aan het 
wekelijkse menu. Bij het opstellen van de zaaischema’s proberen we rekening te houden met de 
wensen van de cliënten van de voedselbank, net als bij het verdelen van de groente over de 
uitdeelpunten. De samenwerking met de Voedselbank is uitstekend. Een deel van de groente wordt 
verpakt aangeleverd, om modder en beestjes in de uitdeelpunten te voorkomen.  
Er wordt biologisch gewerkt op de tuinen, d.w.z. we maken gebruik van natuurlijke meststoffen, we 
gebruiken bij voorkeur biologische zaden en werken niet met chemische bestrijdingsmiddelen.  

Het	jaar	2018	
 
Het jaar 2018 was een bijzonder tuinjaar. Tot begin maart was het nog erg koud. Maar daarna begon 
de lente en vanaf mei hadden we zomer: heel warm en vooral droog weer. We hebben meer dan 
9000 porties groente en fruit aan de voedselbank geleverd. Vooral ook producten die profiteren van 
warm weer, zoals tomaten, paprika’s, pepers en komkommers. Tot in december zijn er producten 
afgeleverd aan de voedselbank, we kunnen met recht spreken van een goed jaar. Ook de 
Babbersmolen leverde aan het eind van het seizoen nog kolen voor de voedselbank. 
Er is regelmatig jong zaaigoed gekocht bij Voorne’s plantenkwekerij. Verder is er veel (voor)gezaaid 
in de koude grond of in de kas. 
Onze vrijwilligers hebben zich weer geweldig ingezet, een groot aantal van hen kwam, in de lange 
warme periode, meerdere keren per week naar de tuin om water te geven.  
Dat hun inzet wordt gewaardeerd werd verscheidene keren duidelijk: 
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In april bracht de firma Blijdorp een grote verzameling palen: piketpaaltjes en steunhout, een 
welkome aanvulling op onze voorraad. In maart kregen de vrijwilligers bloembollen van wethouder 
Stam als dank voor hun inzet. In augustus werden we blij verrast met een cheque van de gemeente 
Schiedam van maar liefst € 4420,- , de opbrengst van de Proosjes-actie van de gemeente. 
Ambtenaren en vrijwilligers in de gemeente krijgen als eindejaarsgeschenk Proosjes, munten die bij 
de lokale middenstand verzilverd kunnen worden. De Proosjes kunnen ook geschonken worden aan 
een goed doel en dit jaar werd onze stichting uitgekozen als goed doel. Irado leverde zoals elk jaar 
champignonmest, houtsnippers en aarde uit de hanging baskets. Ook werd de tuin van het huisje op 
Vijfsluizen opgeknapt en werden er 6 fruitbomen geplant. 
We waren met vrijwilligers aanwezig op de Eigen-Kracht-Markt in de Hof van Spaland. 
 
In augustus trakteerden we onze vrijwilligers op een lunch, gevolgd door een tochtje met de 
fluisterboot. Het was een zeer geslaagde middag.  

De	tuinen	

Landvreugd	
De tuin op Landvreugd ligt er prachtig bij, de opbrengst aan groente en fruit is groot, maar er is ook 
veel aandacht voor bloemen en kruiden. Dit jaar was er ook een grote opbrengst aan prachtige 
tomaten, paprika’s en komkommers. De blokhut is goed in de verf gezet en is een prima plaats voor 
het opbergen van gereedschap en voor het drinken van koffie. In de wintermaanden is mest 
uitgereden en zijn er nieuwe paden aangelegd. Dankzij de sponsorbijdragen kunnen materialen voor 
een tweede kas worden aangeschaft. 
Landvreugd ligt in Groenoord en de vrijwilligers ontvangen regelmatig buren om hen kennis te laten 
maken met het werk op de tuin. Dit jaar kwamen leerlingen van basisschool Loep een ochtend 
meehelpen op de tuin: een mooie actie. 

Vijfsluizen	
Ook op Vijfsluizen was het een goed jaar, zo langzamerhand lijken we de strijd tegen de ongewenste 
planten te winnen. Ook hier was er een overvloedige oogst. De droge zomer was natuurlijk heel fijn 
op dit natte stuk Schiedam. Het huisje is gerepareerd en goed in de verf gezet, dankzij de inzet van 
onze vrijwilligers samen met een buurman van de tuin. Irado heeft de tuin van het huisje geruimd en 
gespit en een nieuwe heg geleverd. Ook heeft Irado nieuwe fruitbomen geplant op de tuin. 
 
Op Vijfsluizen en Landvreugd wordt op dinsdag- en donderdagmorgen gewerkt, op het Wibautplein 
op maandag- en woensdagmorgen. Donderdagmorgen wordt de groente opgehaald met de auto van 
de bewonersvereniging Nieuwland en bij de afleverpunten gebracht. 
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Oogst	
 
Op de laatste pagina van dit verslag treft u een overzicht aan van de oogst op de drie tuinen. Een 
prachtig resultaat, met als grote successen een grote aardappel- en tomatenoogst, heel veel mooie 
andijvie, botersla en snijbonen, maar ook pepers, augurken, komkommers en bosjes kruiden.  Vlak 
voor kerst werden er nog boerenkool, spruiten en kool geleverd.  

De	vrijwilligers	
 
Op beide tuinen zijn hechte teams actief: het is niet alleen hard werken, maar het is ook gezellig om 
samen voor de voedselbank te werken. 
Op Landvreugd waren dit seizoen 15 vrijwilligers actief, de meeste op donderdag, een aantal op 
donderdag en dinsdag. 
Op Vijfsluizen werkten we met zijn 11-en. De meeste vrijwilligers zijn op dinsdag en donderdag actief, 
sommigen een van beide dagen.  
 
Een moestuin is heel veel werk en we kunnen altijd gemotiveerde mensen gebruiken: groene vingers 
zijn niet nodig, wel enthousiasme. 

Communicatie	
 
De stichting is actief op Facebook (voedselbank-tuinieren-schiedam) en heeft een website 
(www.voedselbanktuinierenschiedam.nl). Elke week worden de vrijwilligers geïnformeerd over de 
weekopbrengsten. Look-tv en het Stadsblad hebben regelmatig aandacht aan ons werk besteed.  

Sponsors	
 
We zijn onze sponsors ook dit jaar weer veel dank verschuldigd. Natuurlijk wordt het vele werk door 
de vrijwilligers gedaan, maar voor de financiering van de aanschaf van materialen, zaai- en 
plantgoed, kassen ed. zijn we afhankelijk van gelden van derden. 
Dit jaar ontvingen we steun van: 
	
Gemeente	Schiedam  
Subsidie uit de wijkbudgetten West en Groenoord voor het verbouwen van groenten en aardappelen 
voor de voedselbank in 2018. 
Opbrengst Proosjesactie. 

Irado		
Grondbewerking; maaien; aanleveren champignonmest, bladaarde, houtsnippers en grond uit de 
hanging baskets, drainage, maaien, opknappen tuin van het huisje op Vijfsluizen.  

Fonds	Schiedam-Vlaardingen	e.o	
Dankzij andere giften hebben we dit jaar geen beroep hoeven doen op een bijdrage van het Fonds. 

Diaconie	Protestantse	Gemeente	te	Schiedam/Diaconie	Hervormde	Gemeente	Schiedam-Kethel 
Deze kerkelijke organisaties hebben ons ook dit jaar gesteund met een substantiële bijdrage. 

Blijdorp	aannemingsbedrijf	
Grote hoeveelheid hout. 
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Vrijwilligers	
De grootste bijdrage aan ons werk wordt natuurlijk geleverd door onze vrijwilligers, die in weer en 
wind aan het werk zijn op “hun” tuinen. Een bijzondere vrijwilliger is Mary Leebeek, die elke week de 
groente vervoert naar de voedselbankuitdeelpunten. 

Plannen	voor	2019			
 
Alle locaties beschikken nu over een goede opslagruimte en een ruimte voor de vrijwilligers om 
koffie te drinken. Er zijn tunnelkassen en koude grondkassen. Op Wibaut en Vijfsluizen zullen we ook 
overkappingen maken voor de tomaten. 
Naast het zaaien blijven we ook jonge plantjes aanschaffen. Het zelf zaaien en uitpoten is heel 
arbeidsintensief en het jonge goed is heel gevoelig voor vraat door slakken en vogels. 
 
In de wintermaanden zijn alle tuinen weer klaar gemaakt voor het nieuwe seizoen. 
 
De receptenmap op de website zal verder worden aangevuld. 
 
Kortom: plannen genoeg. We rekenen weer op een groeizaam seizoen en hopen dat veel vrijwilligers 
weer hun steentje zullen bijdragen. 
 
 

Joke	Gaasbeek-Luursema,	secretaris	
voedselbanktuinieren@gmail.com 

https://www.facebook.com/Stadstuinieren-Schiedam 
http://www.voedselbanktuinierenschiedam.nl  
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Jaaropbrengst 2018
Wibaut Vijf- Land- BabbersTotaal
plein sluizen vreugd molen

Soort
Aalbessen (450 g) 0 0 9 0 9
Aardappelen (2,5 kg) 39 263 25 0 327
Aardbeien (pond) 75 13 14 0 102
Aardperen (zakje) 11 0 6 0 17
Andijvie (krop) 362 251 202 0 815
Aubergine (stuk) 0 0 154 0 154
Augurken (stuk) 0 0 266 0 266
Basilicum (bosje) 0 0 5 0 5
Boerenkool (pond) 176 165 71 0 412
Broccoli (per stronk) 0 0 78 0 78
Courgettes (per stuk) 223 576 339 0 1138
Doperwten (pond) 0 1 0 0 1
Druiven (bakje) 30 27 0 0 57
Groene pepers (3 stuks) 269 0 104 0 373
IJsbergsla (krop) 121 101 3 0 225
Knoflook (bolletje) 112 205 353 0 670
Komkommer (stuk) 79 0 301 0 380
Kruidenbosje 461 0 27 0 488
Laurier (zakje) 16 0 0 0 16
Lenteui (per 5) 0 0 30 0 30
Maïs (per twee) 60 45 44 0 149
Paksoi (per stuk) 115 14 0 0 129
Paprika (per stuk) 169 0 398 0 567
peren (pd) 24 0 0 0 24
Peterselie (bosje) 24 0 0 0 24
Peultjes (250 gr) 0 8 0 0 8
Pompoenen (per stuk) 11 100 10 0 121
Prei (per 3) 11 149 9 0 169
Rabarber (5 stelen) 5 0 65 0 70
Radijs (bosje van 10) 90 13 10 0 113
rode bieten (3 stuks) 48 0 23 0 71
rode kool (per stuk) 0 20 0 8 28
Savoyekool 0 9 0 0 9
Sla (krop) 0 429 337 0 766
Snijbonen (pond) 34 137 13 0 184
Sperziebonen (pond) 1 125 22 0 148
Spruitjes (pond) 53 139 16 0 208
Tijm (bosje) 0 0 5 0 5
Tomaten (pond) 6 181 178 0 365
Tuinbonen (kilo) 12 3 12 0 27
Uien (pond) 85 285 122 0 492
witte kool (stuk) 0 0 0 3 3
Zomerwortelen (bos van 10) 34 0 0 0 34
totaal 2756 3259 3251 11 9277


