
Jaarverslag 2016 

Voedselbos plantdag in het voorjaar met vrijwilligers van de Koepel AZC



Doelstellingen 

Onze doelstellingen voor 2016 waren: 
- Het eerste voedselbos van Haarlem aanleggen 
- Meer deelnemers naar de tuin trekken 
- Weer een basiscursus permacultuur aanbieden 

Al deze doelstellingen zijn behaald in dit jaar!  

Opbouw van de tuin 

In het voorjaar van 2016 hebben we op onze tuin het eerste voedselbos van Haarlem geplant! 
Het ontwerp voor dit voedselbos is gemaakt door onze secretaris Jelle Fekkes die ook 
landschapsarchitect en voedselbosbouwer is. Op onderstaande afbeelding is het ontwerp en 
het beplantingsplan voor het voedselbos te zien.  
 



Jelle Fekkes en Iris Veltman hebben het plantgoed voor het voedselbos gehaald bij 
verschillende biologische kwekerijen in Nederland. Een verslag van hun ‘roadtrip’ kan je hier 
lezen: http://permacultuurcentrumhaarlem.nl/voedselbos-aanleg-deel-1-fotoverslag-road-trip-
langs-kwekers/  

Eind maart zijn we de structuren van de tuin gaan klaarmaken voor het planten van het 
voedselbos. Naast deelnemers en buurtbewoners kwam er ook een grote groep mensen van de 
Koepel AZC in Haarlem mee helpen. Een van de coördinatoren van het vrijwilligerswerk daar 
had ons gevraagd of wij nog een leuke buitenactiviteit hadden, en dat was gelukkig zo! In 
maart, april en mei is een groep bewoners uit de Koepel regelmatig op de tuin gekomen om 
mee te helpen met de aanleg van het voedselbos.  

Op de voorbereidingsdag op 26 maart bestonden de hoofdwerkzaamheden uit het uitgraven 
van een vijver en deze grond gebruiken voor het aanleggen van ‘terpjes’, om de grond waarin 
de bomen geplant worden te verhogen zodat ze niet te nat komen te staan. Hieronder twee 
foto’s, waarop ook het allereerste begin van de vijver te zien is.   

Op zaterdag 2 april hadden we de officiële plantdag van het voedselbos. Dit was een feestelijke 
dag waarbij we met mensen van over de hele wereld onze bomen in de grond hebben gezet. 
Ook werkten we verder aan het uitgraven van de vijver, het ophogen van de terpen en het 
verplaatsen van een lading compost die lag op de plek waar jonge haagboompjes geplant 
werden. Op de volgende pagina’s enkele foto’s en op onze website vind je een verslag van de 
dag: http://permacultuurcentrumhaarlem.nl/voedselbos-aanleg-deel-2-plantdag-met-
fotogallerij/  

http://permacultuurcentrumhaarlem.nl/voedselbos-aanleg-deel-1-fotoverslag-road-trip-langs-kwekers/
http://permacultuurcentrumhaarlem.nl/voedselbos-aanleg-deel-2-plantdag-met-fotogallerij/




In april en mei hebben we nog meer werkdagen gehad met deelnemers en mensen van de 
Koepel om de resterende planten in het voedselbos te planten. We hebben ook de vijver 
afgemaakt en grond daarvan naar de kruidentuin hebben verplaatst. Vervolgens hebben we 
met tegels van het terrein en deze grond de structuren van de kruidentuin gevormd.  

In juni hebben we zowel de kruidentuin als de vijvertuin zoveel mogelijk ingepland. In de 
vijvertuin staan verschillende soorten vaste eetbare planten die van natte omstandigheden 
houden. Ook de kas hebben we dit jaar goed in gebruik genomen en daar vele heerlijke 
moestuinplanten gekweekt!  



Hotel de Koepel 

Enkele bewoners van de Koepel AZC waren door het werken op onze tuin enthousiast 
geworden over hoeveel verschil groen en planten kunnen maken in de omgeving. Daarom 
wilden ze graag de versteende binnenplaats van de Koepel vergroenen. Jelle Fekkes heeft ze 
geholpen met een plan en de aanleg. En we hebben een boom van het PermacultuurCentrum 
aan de Koepel gegeven. Het was heel fijn om iets terug te kunnen doen voor hun leefomgeving, 
nadat ze ons zoveel hadden geholpen!  

Kringen 
 
Er zijn een aantal speciale bijeenkomsten geweest om de voedselboskring officieel te vormen 
met Jelle Fekkes als kringleider. Deze voedselboskring is ook op excursie geweest naar 
voedselbos Kreilerwoud, het voedselbos dat Jelle in Barsingerhorn is gestart.  
 
Adelfa Prudencia is dit jaar kringleider geworden van de kruidenkring met Corina Busman als 
ondersteuning. Zij zijn beiden herborist en hebben de kruidentuin op een zeer vakkundige 
manier ingericht. Ze hebben ook veel aandacht besteedt aan bordjes en naslagwerk waardoor 
mensen snel en helder kunnen zien welke kruidenplanten waar staan en ook kunnen opzoeken 
waar ze die planten voor kunnen gebruiken. 

Communicatie 

In 2016 hebben we de zaterdag als vaste tuindag gehanteerd. We hebben dit jaar het ‘hosten’ 
van die dag verdeeld over de kringen, dus iedere week verzorgde een andere kring de 
werkzaamheden en het begeleiden van deelnemers. Tussendoor hebben we ook andere 



tuinmomenten gedaan waarvan we de deelnemers via de email door de kringleiders op de 
hoogte werden gesteld. We hebben ook 2 specifieke oproepen gedaan om meer mensen naar 
de voedselboskring en kruidenkring te trekken. Onze website en email-lijsten functioneerden 
goed dit jaar.  

Voor de plaatdag van het voedselbos verscheen er een leuk artikel in het regioblad met daarin 
een interview met Jelle over ons voedselbos in aanleg en een oproep om mee te komen 
planten. Zie: http://www.zaanstreekdezeweek.nl/widgets/1922-nieuws/nieuws/1316903-een-
paradijsje-cre-euml-ren-wat-niemand-meer-kwijt-wil-eerste-voedselbos-in-aanleg-uitgaan-van-
kracht-van-de-natuur  

Cursussen 

Op 30 april 2016 was er een terugkomdag voor de cursisten van Rob van Deursen. Dit was door 
henzelf georganiseerd.  

In het najaar van 2016 startte weer een cursus “De Permacultuur Moestuin” met Rob van 
Deursen. De cursus was deze keer over 2 seizoenen verdeeld, het najaar van 2016 en het 
voorjaar van 2017. De lesdagen waren: 24 sep, 8 okt, 5 nov, 8 apr, 13 mei, 10 juni. Met een 
tussenkomstdag met o.a. film op 4 maart. De kosten waren € 295, en € 235 voor minder 
draagkrachtigen. Aan deze cursus deden 10 deelnemers mee.  

In december 2016 gaf Rob van Deursen een workshop Teeltplan Groentetuin aan de 
deelnemers van de moestuinkring van PCH waaraan ongeveer 19 mensen deelnamen. De 
kosten van de cursus werden betaald door het centrum en we maakten met elkaar het teeltplan 
voor de moestuin voor 2017. 

Samenwerking met scholen 

In september 2016 hebben we voor het eerst contact met de school De Schelp die in de 
gebouwen rondom de tuin zitten. Zij zijn een ZMLK school en geven onderwijs aan zeer moeilijk 
lerende kinderen tussen de 8 en 18 jaar. De Schelp is enthousiast over onze tuin en willen graag 
dat hun leerlingen hier ook van kunnen genieten en leren.  
 
Vanaf november 2016 komen elke donderdagochtend 2 groepjes leerlingen met hun docenten 
op de tuin. Bep Barreveld begeleidt ze met zaaien, planten, wieden en verdere 
tuinwerkzaamheden. Dit project loopt tot oktober 2017 wanneer de Schelp naar een andere 
locatie in Haarlem verhuist.  

http://www.zaanstreekdezeweek.nl/widgets/1922-nieuws/nieuws/1316903-een-paradijsje-cre-euml-ren-wat-niemand-meer-kwijt-wil-eerste-voedselbos-in-aanleg-uitgaan-van-kracht-van-de-natuur


Op het terrein bevindt zich ook een dependance van de Vrije School met leerlingen tussen de 4 
en 6 jaar. Zij spelen onder leiding van juf Alberta regelmatig op de tuin. Ze ravotten, doen 
ontdekkingen en bij mooi weer lunchen ze op onze kring van boomstammen.  

Stichting 

Er waren in 2016 geen wijzigingen in het bestuur van de stichting. Dus Tosca Peschier 
(voorzitter), Jelle Fekkes (secretaris), Rinus Hoevens (penningmeester) en Bep Barreveld en Iris 
Veltman als algemene bestuursleden. De kernkringen op de tuin werden geleid door Bep 
(moestuin), Adelfa en Corina (kruidentuin) en Jelle (voedselbos).  

In 2016 telde het PermacultuurCentrum 45 deelnemers.  

Financiële verantwoording  

Om het voedselbos te kunnen aanleggen hebben we een subsidie aangevraagd bij de 
gemeente Haarlem. Die hebben we toegekend gekregen. Dit is het eerste voedselbos van 
Haarlem en draagt als zodanig ook mee aan de duurzaamheidsdoelen van de gemeente 
Haarlem. Met deze subsidie konden we het plantgoed voor het voedselbos bekostigen.  

Op de volgende pagina is de jaarrekening van 2016 te vinden.  



Jaarrekening per 31-12-2016

Baten  2016  2015   

Subsidies  €               1.250  €                 3.000 

Workshops  €                      -    €                        -   

Cursussen  €               1.825  €                     600 

Donaties  €                      -    €                        -   

Totaal baten   €               3.075   €                 3.600   

Lasten

Uitbesteed werk  €               1.075  €                        -   

Inkoopkosten  €               1.206  €                     286 

Personeelskosten  €                      -    €                        -   

Afschrijvingen  €                      -    €                        -   

Algemene kosten  €                   556  €                     368 

Inventariskosten  €                   325  €                       61 

Reclamekosten  €                     59  €                        -   

Diversen  €                     30  €                        -   

Toevoeging aan reserves  €                      -    €                 2.886 

Onttrekking aan reserves  €                 -176  €                        -   

Totaal lasten   €               3.075   €                 3.600   

 

Activa      

Banksaldo  €               2.710  €                 2.886 

Inventaris  €                      -    €                        -   

Totaal activa   €               2.710   €                 2.886   

Passiva

Schulden  €                      -    €                        -   

Algemene reserves  €               2.710  €                 2.886 

Totaal passiva   €               2.710   €                 2.886   


