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1. Inleiding
Medio 2021 is de Ecologische Stadstuin in Venlo Oud-Zuid, na een voorbereidingsperiode van meer
dan vijf jaar, gerealiseerd. De Ecologische Stadstuin is een samenwerkingsverband tussen het
bewonerscollectief Venlo-Oud Zuid, Onderwijsgroep Buitengewoon, Gemeenschapshuis Ut Tref en
de Parochie OLV. De Ecologische Stadstuin is niet het doel ‘an sich’, het is vooral een middel om de
sociale cohesie in dit deel van de stad te verbeteren. In dit beleidsplan geven we aan wat we in 2022
gaan ondernemen om deze doelstelling te bereiken

2. Activiteiten
Het dagelijks beheer van de ecologische stadstuin en het onderhoud wordt gedaan door de
leerlingen van ’t wildveld (zij krijgen er praktijkonderwijs). In de avonduren, de weekenden en in de
vakantie moet de tuin beheert worden door vrijwilligers uit de buurt. Hier is een vrijwillgerspoule
voor op gezet en is een coördinator benoemd. Dit gaan we in 2022 verder uitwerken.
In de laatste maanden van 2021 en het eerste kwartaal van 2022 zal de Ecologische Stadstuin verder
vorm en inhoud gaan krijgen. Concreet betekent dit:
-

Aanplant groen buiten (bomen, planten, struiken, bloemen), zodat in het voorjaar 2022 de
oogst verder kan worden uitgebouwd;
Inrichten kas (kweekbakken, verlichting, winkelfunctie, planten en bloemen voor de verkoop
in het voorjaar);
Verder inrichten buitenterrein (verlichting, bewaking, aankleding vijver);
Realisatie diverse bouwkundige elementen (toiletgroep, werkschuur, volière etc.)
Bestratingen

Veel vrijwilligersactiviteiten zullen in het teken staan van het realiseren van bovenstaande zaken.
Daarnaast gaan we nadrukkelijk aan de slag met een aantal activiteiten. Hieronder sommen we op
hetgeen we van plan zijn te organiseren:
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-

-

-

-

-

-

Educatie (leerlingen krijgen les in de tuin en in de kas), deze activiteiten vinden alleen door
de weeks plaats. In het weekend wordt de tuin beheerd door de buurt. DAGELIJKS
Elke dag is er open inloop voor buurtbewoners en geïnteresseerden. DAGELIJKS
De leerlingen maken van de bloemen en planten uit de tuin bloemstukken voor de kerk
(afname tegen betaling). IN HET SEIZOEN
Buurtbewoners kunnen biologische groenten, fruit en kruiden kopen. DAGELIJKS
We gaan deze groenten, fruit en kruiden leveren aan Resto van Harte. Elke maand kookt
Resto van Harte voor de minder bedeelden uit de wijk. Deze mensen eten nu in het
Wijkcentrum, we willen dit doortrekken naar de tuin en de kas, zodat er nog meer mensen
kunnen eten bij Resto van Harte. MAANDELIJKS
In de tuin (terras) en in de kas (bij minder weer) fungeert de tuin als theetuin, voor een laag
bedrag (bijvoorbeeld 50 cent) kunnen mensen hier koffie en thee drinken eventueel
aangevuld met koek of taart gebakken door de leerlingen van het Wildveld (op een andere
locatie) DAGELIJKS
Voorlichtingsavonden duurzaamheid / ecologie: we willen volledig zelfvoorzienend zijn en
willen als een soort ‘showcase’ voor cradle-to-cradle fungeren EEN MAAL PER KWARTAAL
Organisatie van themabijeenkomsten zoals lezingen, poëzie avonden, theater in de tuin (te
organiseren samen met ‘Theater de garage’ zie ook. https://www.theaterdegarage.nl/ EEN
MAAL PER KWARTAAL
Leveren van groenten en kruiden tbv het project ‘tot soeps’, zie ook
https://gewoongoedsamenleven.nl/krachten-bundelen/2019/soepkookboek/
Sociale ontmoetingen creëren tussen jong en oud, allochtoon en autochtoon. DAGELIJKS
Winteropslag planten IN HET SEIZOEN
Verkoop openhaard hout WINTERMAANDEN
We willen samen met studenten van de HAS opleiding Hogere Agrarische School, binnen de
afdeling Food Innovation en Healthy Living vanuit praktijk opdrachten samen gaan werken.
Brightlands Campus denkt mee over showcases van vernieuwende technologieën die
laagdrempelig een toepassing kunnen krijgen in de tuin en daarmee bijdragen aan de
educatieve doelstellingen van de tuin.
Kerstactiviteit: plaatsen kerstboom als wensboom, Kerst- en gluhweinavonden etc.
Tot slot denken we er aan een actieve relatie op te bouwen met het verzorgingstehuis
Sinselhof dat vlak bij ligt: deze ouderen kunnen gemakkelijk naar de ecologische stadstuin
komen / gebracht worden om te genieten van de omgeving. Dit kan een regelmatig uitje
worden. MAANDELIJKS
Hetzelfde zijn we van plan met basisscholen in Venlo, te beginnen met IKC De Zuidstroom

3. Vrijwilligers en donateurs
Eind 2021 kent de EST een vrijwilligerspoule van 17 vrijwilligers. Dit aantal willen we in 2022 laten
toenemen tot 30. Er zijn momenteel 31 donateurs, wijkbewoners die via crowdfunding een donatie
aan de tuin hebben gedaan of volgend jaar een tas met producten uit de tuin krijgen voor hun
donatie. Dit aantal willen we laten toenemen tot 50. Hier gaan we als werkgroep mee aan de slag.
Nadrukkelijk willen we in 2022 vrijwilligers gaan werven via de Al Houda Moskee.
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4. Partners in deze activiteiten zijn
Bovenstaande activiteiten gaan we niet alleen organiseren, we zoeken nadrukkelijk de samenwerking
met partners / partijen in de buurt. Hierbij valt te denken aan:
-

Resto van Harte https://www.restovanharte.nl/leefbare-buurt-venlo
IKC (Basisschool) De Zuidstroom de Zuidstroom - homepage (fortior.nl)
Welzijnsorganisatie Incluzio Home | Incluzio
School ’t Wildveld https://www.ogbuitengewoon.nl/wildveld/
Verzorgingstehuis Sinselhof https://www.dezorggroep.nl/sinselhof
Tot Soeps! https://gewoongoedsamenleven.nl/krachten-bundelen/2019/soepkookboek/
Gemeente Venlo www.venlo.nl
Brightlandcampus Brightlands: tomorrow's food, health, materials en smart services
Hogere Agrarische School (HAS) HAS Hogeschool
Moskee Al Houda https://www.moskeealhouda.nl/
Theater de garage https://www.theaterdegarage.nl/
Onze Lieve Vrouwekerkhttp://www.rkvenlo.nl/?OL-Vrouw
Wijkcentrum Ut Tref https://www.uttref.nl/
Kokkerelli (koken met kinderen) Kokkerelli - Kids university for cooking

5. Doelgroepen
Als doelgroepen voor onze activiteiten definiëren we:
-

Buurtbewoners in Venlo Oud-Zuid
(Eenzame) ouderen
Moeilijk lerende kinderen
Basisschoolkinderen
Allochtonen / bezoekers Moskee Al Houda
Studenten Hoger Agrarisch Onderwijs
Kennisinstellingen
Minder bedeelden (via Resto van harte / Tot Soeps!)
Geïnteresseerden in cultuur, saamhorigheid en ecologie / duurzaamheid (deelnemers
lezingen, presentaties)

6. Opening voorjaar 2022
De officiële opening van de Ecologische Stadstuin is voorzien voor het voorjaar 2022. We denken aan
eind mei / begin juni. Hier is apart budget voor gereserveerd. De organisatie zal plaatsvinden door de
werkgroep met ondersteuning van Incluzio. Hiermee leggen we ook het contact met IKC De
Zuidstroom. Het idee is de kinderen en hun ouders zo actief bij de EST te betrekken.
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7. Investeringen
Het eerste deel van het jaar 2022 zal in het teken staan van het volledig rondkrijgen van de
investeringen (zie aparte begroting). Er zijn nog lopende aanvragen bij het Unive Buurtfonds
(uitsluitsel eind november 2021) , het Bewonersnetwerk Venlo-Zuid (uitsluitsel medio december
2021) en het VSB Fonds (waarschijnlijk uitsluitsel eind 2021 / begin 2022). Tijd en budget dient er
gereserveerd te worden voor zowel de inhoudelijke als financiële verantwoording richting fondsen
en donateurs.

8. Opbrengsten uit activiteiten
We schatten in dat de jaarlijkse exploitatiekosten van de Ecologische Stadstuin ongeveer € 10.000,00
bedragen. Deze gaan we op de volgende manier proberen te bekostigen:
•
•
•
•
•
•

Verkoop planten, bloemen en kruiden
Winteropslag planten particulieren
Verkoop haardhout
Verkoop koffie en thee
Overig (kaartverkoop kleine activiteiten
Overig: crowdfunding

Jaarlijks € 8.000,00
Jaarlijks € 500,00
Jaarlijks € 500,00
Jaarlijks € 250,00
Jaarlijks € 750,00

9. Volledige realisatie stadstuin
Het jaar 2022 zal naar verwachting de stadstuin volledig af zijn. De focus mbt de inzet van de
buurt en vrijwilligers zal t/m de opening in het voorjaar vooral ook ligen op het realiseren van
-

Aanplant groen buiten, zoals bomen, planten, struiken en bloemen (eind 2021)
Inrichten kas met kweekbakken, verlichting, winkelfunctie, planten en bloemen (eind 2021)
Verder inrichten buitenterrein, zoals verlichting, bewaking, aankleding vijver. (eind 2021 en
begin 2022)
Realisatie diverse bouwkundige elementen, zoals de toiletgroep, de werkschuur en de volière
(heel 2022)
Bestrating / aansluiting Ut Tref (2022)

10. Tot slot
Het bestuur van de stichting is onbezoldigd, de vrijwilligers bieden hun diensten en hulp geheel
vrijwillig aan zonder hiervoor een vergoeding te betalen. De activiteiten waarvoor professionals zijn
ingezet zijn betaald uit fondsen en sponsoring, denk hierbij aan grondwerkzaamheden, kasrenovatie,
installatie warmtepomp en elektriciteit. Zaken die moeten voldoen aan de veiligheidseisen voor
onderwijs.
De ecologische stadstuin Venlo Oud-Zuid is een buurtinitiatief voor en door buurtbewoners. Het
perceel dat we gebruiken was verloederd. Door er een mooie stadstuin te maken en het beheer bij
de start goed te borgen zijn wij er van overtuigd dat er een vliegwielfunctie ontstaat waardoor er
allerhande sociale initiëren en contacten ontstaan die in de loop der jaren verdwenen zijn: jongeren
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die met ouderen in contact komen, eenzame mensen die weer contacten kunnen leggen, bezoekers
van de moskee die langskomen om kruiden te kopen die zij veel gebruiken (munt, koriander etc.).
Venlo Zuid is een oude tuinderswijk: er wonen nog genoeg mensen die een verleden in de tuin- en
landbouw hebben: deze willen we (re)activeren en ook hun kennis en kunde over laten brengen op
de jeugd. En dat alles op een volledig ecologische wijze!

Namens het bestuur van de Stichting Ecologische Stadstuin Venlo Oud-Zuid

Frank Verkoijen
Secretaris
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