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De	stichting	
 
De Stichting Stadstuinieren Voedselbank Schiedam (SSVS) - in het dagelijks spraakgebruik 
voedselbanktuinen Schiedam- bestaat zeven jaar. Er wordt op twee locaties gewerkt: bij boerderij 
Landvreugd in Groenoord, 1200 m2, en op volkstuinencomplex Vijfsluizen in Schiedam-West, 1600 m2. 
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 week 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 2019 gevormd door: 
Herbert Nikkels, voorzitter 
Jaap Guijt, penningmeester 
Joke Gaasbeek-Luursema, secretaris  
 
Gert Rijnberk trad in januari 2019 af als penningmeester en werd opgevolgd door Jaap Guijt, die ook 
penningmeester is van de voedselbank Schiedam. Gert is een van de oprichters van de SSVS en was 
al die jaren penningmeester en coördinator van de tuin op Vijfsluizen. We zijn hem zeer erkentelijk 
voor zijn enorme inzet voor de stichting.  
Het bestuur vergaderde 6 maal, de vergaderingen worden bijgewoond door de coördinator van het 
Wibautplein, Joke de Haan-Klaassen, en de coördinator Landvreugd, Henk Ravensbergen. 
In april werd onze voorzitter Herbert als dank voor zijn vele vrijwilligersactiviteiten in onze stad 
benoemd tot lid in de orde van Oranje-Nassau.  
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Doelstelling	
 
De SSVS bestaat uit een stel enthousiaste vrijwilligers. Er zijn steeds meer mensen die afhankelijk zijn 
van de wekelijkse pakketten van de voedselbank. Er is dringend behoefte aan verse groente en fruit, 
vooral in gezinnen met jonge kinderen. De SSVS zorgt voor deze verse producten. 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 te voldoen aan de HACCP eisen die worden gesteld aan de uitdeelpunten.  
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	2019	
 
Het jaar 2019 was een goed tuinjaar. De temperaturen waren goed en er viel regelmatig regen, we 
hebben niet veel hoeven sproeien. Elk jaar is het weer een verrassing welke groenten het op welke 
plek goed zullen doen. Het was een slecht bonenjaar, waarschijnlijk omdat het nog tot laat in mei 
koud was, bonen houden van warme voeten. Sla en boerenkool zijn minder populair, maar 
aardappelen, knoflook en uien daarentegen vinden gretig aftrek. En de aardappeloogst was 
overweldigend, op Vijfsluizen verzuchtte men dat men in 2020 minder aardappelen gaat poten.  
We werken met een heel trouw team van vaste vrijwilligers, maar een aantal moet helaas stoppen 
omdat ze al aardig op leeftijd zijn en er waren een paar verhuizingen: aanvulling van de teams is hard 
nodig.  
Helaas leverde onze aanwezigheid op de vrijwilligersmarkt geen nieuwe vrijwilligers op. We waren 
aanwezig op de Nieuwlandmarkt en deden op Landvreugd mee aan de Week van het Geluk. 
Ook dit jaar hebben leerlingen van het Ilex College geholpen op de tuin op het Wibautplein.  
 
Dankzij de inzet van de vrijwilligers zijn we in staat mooie producten te leveren en dat wordt niet 
alleen door de cliënten van de voedselbank gewaardeerd, maar ook door onze vele vrienden: 
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• Elk jaar ontvangen we een bijdrage uit de wijkbudgetsubsidies, van Groenoord en Schiedam 
West. 

• Onze tuinen waren niet zo succesvol zonder de hulp van Irado: elk jaar wordt er 
champignonmest, houtsnippers en aarde uit de hanging baskets geleverd, het gras wordt 
regelmatig gemaaid en groenstroken met de bosmaaier gemaaid.  

• De kerken in Schiedam ondersteunden ons met opbrengsten van collectes en de vastenactie.  
• In maart ontvingen we een cheque € 250 van de Groene Motor van de provincie Zuid-Holland 

om een insectenvriendelijke strook te realiseren op Vijfsluizen.  
• De firma Soil Solutions schonk een kruiwagen. 
• In maart overhandigden medewerkers van de Rabobank Rotterdam een cheque van € 2420,- 

van het RabobankRotterdamFonds. 
• Scholengemeenschap Schravenlant bestond 150 jaar in 2019 en de leerlingen besloten de 

opbrengsten van hun benefietconcert te doneren aan onze tuinen. Het bedrag van €400,- 
werd door de schoolleiding verdubbeld tot € 800,-. 

 
Onze vrijwilligers vinden hun beloning in de mooie opbrengsten en de waardering daarvoor van de 
cliënten van de voedselbank, maar stellen de jaarlijkse gezamenlijke lunch ook zeer op prijs. In 
november werden we uitgenodigd voor een rondleiding op de stormvloedkering door een van de 
vrijwilligers, die daar als gids werkt. In december kregen ze van de gemeente een kaartje voor een 
filmvoorstelling. 
 

.         
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De	tuinen	

Landvreugd	
Weer een jaar waarin ons bestaansrecht maar weer eens is bewezen. Samen met de andere tuinen vullen we 
een leemte in, ontstaan door een stukje maatschappelijke ongelijkheid, waarbij de kloof tussen arm en rijk 
weer breder is geworden.  
 
Het is, maatschappelijk, niet te verteren dat anno 2019, een grote groep medelanders is aangewezen op een 
wekelijkse aalmoes, om nog enigszins voldoende bouwstoffen te vergaren om het hoofd boven de waterlijn te 
kunnen houden. 
Wij, als VoedselbanktuinierenSchiedam, trachten een kleine bijdrage te leveren door, in het seizoen, wat verse 
groenten te leveren aan de voedselbank Schiedam.  
 
Op Landvreugd trachten we ook een klein stukje hieraan bij te dragen. Het ene jaar gaat het wat beter dan het 
andere jaar, maar geloof me, de kleine vijftien vrijwillig(st)ers op Landvreugd doen wekelijks, het hele jaar 
door, hun uiterste best goeie waar te leveren.  
Vanaf de eerste oogst van het jaar, radijs en tuinbonen, tot de laatste oogst van het jaar, boerenkool en 
spruiten, zijn we op Landvreugd, met veel plezier, in de weer. 
 
Ons vrijwillig(st)ersbestand schuift, gemiddeld, aardig op naar de 70, en dan doel ik niet op het aantal, maar 
doel ik op leeftijd! Op de een of andere manier krijgen we jongeren niet echt warm voor om wekelijks een 
paar uurtjes op de tuin door te brengen. Maar niet getreurd: de ouwetjes weten, nog, niet van opgeven! 
Als 2020 weer zo’n gezellig jaar wordt als dat dit in 2019 het geval was, zie ik hier met vreugde naar uit, en 
met mij, de anderen! 
 
 

                                          

Vijfsluizen	
De grote tuin op Vijfsluizen ligt er goed bij. De jarenlange inspanningen om raaigras en smeerwortel te 
verwijderen werpen hun vruchten af. Het blijft een groot terrein en alle werkzaamheden vergen veel tijd en 
inzet, maar in december sloten we heel tevreden het seizoen af: grond en mest uitgereden en het bed voor de 
aardappelen bijna klaar. De tuin lag er prima bij. 
In januari 2019 overleed Jan van Steijn, bewoner van een van de buurhuisjes, die zich jarenlang met raad en 
daad heeft ingezet voor onze tuin. We missen hem. 
De tuin bij ons huisje is door Irado schoongemaakt en er is een nieuwe heg gepoot. De tuin wordt 
onderhouden door vrijwilligers van het Wibautplein, de opbrengsten zijn voor eigen gebruik. Ook die tuin ligt 
er weer goed bij.  
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We kregen dit jaar een paar keer hulp van ambtenaren van de gemeente: een middag hulp bij het onkruidvrij 
maken van een aantal bedden en drie ochtenden bij het rooien van de aardappelen. Die hulp werd zeer 
gewaardeerd. 
De aardappeloogst was overweldigend: ruim 1400 kg! Fijn dat we hulp kregen, we werden een beetje 
wanhopig! Aardappelen rooien is zwaar werk. 
Maar ook de aardbeien, tomaten, knoflook en uien deden het heel goed. Andijvie en sla hadden we bewust 
minder gepoot, maar tot in december konden we boerenkool en spruiten leveren. We hadden weinig 
courgettes, ook niet zo’n geliefde groente trouwens, maar ook weinig pompoenen. Volgend jaar beter. 
In maart deden we mee aan de landelijke vrijwilligersdag NLdoet. Dankzij een gift van de Groene Motor 
konden we een insectenvriendelijke strook aanleggen langs de sloot. De strook heeft het goed gedaan, met 
een goede variatie aan bloeiende, vooral inheemse, planten. 
 

									 	

	

Wibautplein	
Wibaut: met 18 vrijwilligers is alles weer gelukt.  Een prima oogst! Afspreken met de 3 tuinen en het vervoer 
van de oogst op donderdag door “Nieuwland” naar de uitdeelpunten van de Voedselbank is een goede 
samenwerking. De verse groenten is welkom!  
Twee vrijwilligers zijn buiten Schiedam gaan wonen, jammer voor ons. Gesprekjes aan het hek met 
buurtbewoners leverde nog geen nieuwe vrijwilligers op; dat de hele oogst naar de voedselbank gaat, levert 
wel een schouderklopje op. Deels is het opgelost door 5 deeltijdvrijwilligers; iemand kan door 
privéomstandigheden niet meer elke maandag- en woensdagochtend komen, maar af en toe en is dan ook 
welkom!  
De gezelligheid onderling en het goede doel - de Voedselbank - zijn voor hun de reden dat ze aansluiten.   
Ilex studenten helpen ons ook; geïnteresseerd in “in het groen werken” en “kennismaken met 
maatschappelijke activiteiten” is de reden dat zij 2x per week een uur praktijk doen bij onze tuin  
Dit jaar stonden de aardperen centraal en het planten van knoflook!  
In “de lange warme zomer” hebben we veel extra uurtjes op de tuin doorgebracht; jonge plantjes water 
geven! 
 
Er is nog niets bekend over een vertrek van Wibaut naar een andere locatie; woningbouw is gepland op ons 
plekje op het Wibautplein.  Wibaut is een project dat via een financiële bijdrage van de gemeente uitgevoerd 
wordt. Sponsoring is er in natura, prei-plantjes, bloemkolen, bloemenzaden, hulp van Irado voor 
werkzaamheden waar groot materiaal voor nodig is en levering van mest …… heel welkom natuurlijk.  
2019 was een goed jaar voor de Wibauttuin.  
 



 

SSVS Jaarverslag 2019 
 
7 

   

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 uienoogst, heel veel mooie 
ijsbergsla en aardbeien, maar ook augurken, knoflook en bietjes, om maar wat te noemen.  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 10-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 
http://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. 
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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 2019. 

Irado		
Grondbewerking; maaien; aanleveren champignonmest, bladaarde, houtsnippers en grond uit de 
hanging baskets, drainage, maaien. 
 

RabobankFondsRotterdam	
Een gift voor de aanschaf van materialen. 

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

Sg,	Schravenlant	
Opbrengst van het benefietcondert. 

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	2020			
 
Alle locaties beschikken nu over een goede opslagruimte en een ruimte voor de vrijwilligers om 
koffie te drinken. Er zijn tunnelkassen en koude grondkassen, de tunnelkas op Vijfsluizen wordt dit 
jaar vervangen.  
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. 
 
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 2019 Wibaut Vijf- Land- Babbers Totaal
plein sluizen vreugd molen

Soort
Aalbessen (450 g) 0 0 31 0 31
Aardappelen (2 kg) 472 707 160 17 1356
Aardbeien (pond) 53 137 43 0 233
Aardperen (zakje) 13 0 0 0 13
Andijvie (krop) 119 88 236 9 452
Augurken (stuk) 0 0 661 0 661
Bloemkool (stuk) 25 0 0 0 25
Boerenkool (pond) 145 202 86 0 91
Broccoli (per stronk) 19 0 5 0 24
Courgettes (per stuk) 65 0 129 0 194
Druiven (bakje) 0 28 3 0 31
Frambozen (bakje) 0 7 5 0 12
Groene pepers (3 stuks) 159 0 2 0 161
IJsbergsla (krop) 247 126 112 0 485
Knoflook (bolletje) 8 435 0 0 443
Koolrabi (stuk) 1 0 0 0 1
Kruidenbosje 54 0 43 0 97
Maïs (per twee) 91 9 30 0 130
Paksoi (per stuk) 191 59 0 0 250
Paprika (per stuk) 7 0 214 0 221
Peultjes (200 gr) 2 49 6 0 57
Pompoenen (per stuk) 5 60 5 0 70
Pruimen (pond) 0 20 0 0 20
Prei (per 3) 118 157 0 0 92
Rabarber (5 stelen) 22 0 20 0 42
Radijs (bosje van 10) 40 38 94 0 172
rode bieten (3 stuks) 110 21 37 0 168
rode kool (per stuk) 0 91 0 7 98
romanesco 0 9 0 0 9
Savooiekool 0 78 0 0 78
Sla (krop) 0 231 90 0 321
Snijbonen (pond) 168 133 9 0 310
Sperziebonen (pond) 54 118 22 0 194
Spitskool (stuk) 87 0 0 0 87
Spruitjes (pond) 1 16 38 0 55
Tomaten (pond) 16 247 146 0 409
Tuinbonen (kilo) 20 26 17 0 63
Uien (pond) 351 188 226 0 765
Veldsla 0 0 11 0 11
Zomerwortelen (bos van 10) 94 58 0 0 152

0 0 0 0
totaal 2757 3338 2481 33 8609


