
NIEUWSBRIEF GROENGOED ROTTERDAM

DE OOGSTFEESTEN KOMEN ER AAN

GroenGoed en Vredestuin geven dit jaar twee 
oogstfeesten waar we je van harte voor 

uitnodigen. Het feest in de Vredestuin bij het 
Hofplein is een trefpunt voor iedereen die boert 
in de stad, daarover nadenkt of daar aan mee 

zou willen doen.

Oogstfeest Vredestuin: 
29 september van 16-22 uur, programma 
hieronder. 

Tijdens het feest willen we graag de rijkdom van 
de tuinen delen. Het gaat niet alleen om het 

delen van eten, luisteren naar muziek, bijpraten 
en staren in het kampvuur; we willen ook vieren 
dat zoveel mensen samen ervoor zorgen dat de 

tuinen toffe plekken zijn! 

Oogstfeest Wilgenplantsoen:
15 oktober, het programma volgt op Facebook.

Op zondag 29 september zijn er van 16:00 tot 
19:00 uur presentaties:

Presentatie 1. Groene Vingers Verbinden 

Emma van Rijsoort deed haar 
afstudeeronderzoek in de gemeenschappelijke 

moestuinen van GroenGoed en Vredestuin. 
De uitkomst presenteert ze tijdens het 
oogstfeest.

Presentatie 2. 

Burgerinitiatieven Onderzocht

De tweede presentatie wordt gehouden door 
Vincent Walstra. Hij buigt zich als antropoloog 

vier jaar lang over burgerinitiatieven in 
Rotterdam die te maken hebben met voeding. 

Hij vraagt daarbij wat zij veranderen (of niet) in 
de samenleving. Drie onderwerpen staan 
daarbij centraal: stadslandbouw, de korte 

keten en voedselbeleid. Na de presentatie 
gaat Vincent graag in gesprek.

September 2019



Presentatie 3. 

Begrazing op het Dakpark

Lorenzo Bertolotto, is 

landschapsarchitect bij De Urbanisten
en sinds 3 jaar herder van een kleine 

kudde schapen op het Dakpark in 
Rotterdam West. Hij past er de principes 
toe die hij leerde als cowboy in 

Montana, zij het op iets kleinere schaal. 
Hij vertelt hij over zijn holistische 

benadering, de resultaten, de 
problemen en toekomstige 
samenwerking met de Groene 

Connectie. 

Presentatie 5. Biobulkbende:

Honderd jaar geleden waren 

levensmiddelen coöperaties al een 
manier om goed voedsel goedkoper 

beschikbaar te maken. De naam Coöp, 
nu een supermarktketen, herinnert daar 
nog aan. De Biobulkbende is een 

nieuwe coöperatie om biologische 
producten voor een eerlijke prijs aan te 

bieden. Dat kan door zonder 
winstoogmerk, direct met producenten 
te werken. Lid worden kan na de 

presentatie.

Presentatie 4. Kabloem! 

Marjolein Moeijes vertelt over Kabloem: bloemetjes 
met impact, een nieuw, lokaal en gifvrij 

bloemeninitiatief dat zorgt voor meer biodiversiteit 
in de stad. Zij zet Kabloem! op met Jorinde Kipp, 
sociaal hovenier bij GroenGoed. 



RANDPROGRAMMERING: 

Doe-het-zelf-fietswerkplaats
De mensen van de Doe-het-
zelf-fietsenmakers uit de 
Burgemeester Roosstraat 

staan op het Oogstfeest klaar 
om uit te leggen hoe je zelf je 

fiets kan repareren. Zo doe je 
zelf de reparatie maar met 
zoveel uitleg dat het bijna 

zeker lukt.

Chi kung door figo
Alleen bij mooi weer (of tussen 
de buien door). Energizers
voor lichaam en geest. 

Iedereen kan mee doen 
ongeacht leeftijd of lichamelijke 

gesteldheid. 
Gemakkelijke/soepele kleding 
is handig. 

En verder: 
Muziek van Buzzking en 
anderen, rondleiding over onze 
tuinen, koken, eten, broodjes 

bakken, stoepkrijten, 
infokraam, gezelligheid, 

discussie over stadslandbouw, 
korte ketens en voedselbeleid 
en meer.

FILMPREMIÈRE

Als het lukt om de techniek 
op orde te krijgen hebben 
we om 19:30 uur en 

wereldpremière. De film 
“STILTE IN DE STAD” van 

Dennis Wander en 
Marjolein van Dam gaat 
over Rotterdammers die in 

de gemeenschappelijke 
moestuin verbinding 

vinden. Na de film gaat het 
vuur aan. Er is muziek 
Neem vooral instrumenten 

mee. Zoals altijd wordt het 
feest er beter van als je wat 

mee neemt.

DUDOK AAN DE SLAG MET DE HOFBOGEN

Het dak van de Hofbogen is met een lengte van 
1,9 kilometer het langste dak van Nederland. 

Wie ons een beetje gevolgd heeft, weet dat we 
op het stuk boven het vroegere Hofplein station, 
een grote tuin hebben aangelegd. Daar wordt 

druk gebruik van gemakt. Door buurtbewoners 
en leerlingen van het Zadkine. 

De Dudok groep, die de Hofbogen gekocht 
heeft, ontwikkelden Rotterdam andere 

monumentale gebouwen zoals het Haka gebouw 
en het Diepeveem in Rotterdam West. 

De komende maanden wordt onderzocht wat er 
mogelijk is. Daarna wordt er een ontwerp 

gemaakt. Wij blijven doen wat we al langer 
doen, planten, onderhouden en oogsten met de 
vrijwilligers. Ondertussen blijven we in gesprek 

met de ontwikkelaars en de buurt. In de 
verwachting dat we de mooie plek samen nog 

mooier kunnen maken.

https://www.ad.nl/rotterdam/komt-het-dakpark-

nu-echt-monumentale-hofbogen-verkocht-aan-
dudok-groep-dordrecht~aaf5388f/



GROENGOED WORDT 

STAGEBEDRIJF

Hilde Labadie, een van de 

tuincoördinatoren van 
GroenGoed, studeerde 
afgelopen schooljaar aan de 

Warmonderhof. Aan de school 
voor biologisch dynamische 

landbouw in Dronten verdiepte 
ze zich in bodem, kringlopen, 
fruitteelt, veeteelt. GroenGoed 

werd een erkend stagebedrijf 
zodat Hilde stage kon lopen. Na 

een leerzaam jaar, met stages 
in Nederland, Duitsland en 
Oostenrijk wil Hilde blijven leren 

door discussies, lezen en 
andere bedrijven bezoeken.

BEZOEK EN NIEUWE 

VRIJWILLIGERS

De tuinen van GroenGoed en 

Vredestuin trokken veel nieuwe 
vrijwilligers. Ze komen van de 
kunstacademie waar we een 

praatje hielden, via de Unie 
voor vrijwilligers rotterdammers 

voor elkaar en via activerings-
coaches.  Anderen kwamen 
gewoon langs en zijn gebleven.

Wij kregen bezoek van Noorse 

studenten, burgemeesters van 
over de hele wereld, twee 
groepen nieuwe Nederlanders 

en de kinderen van Eisvrij die 
hielpen hooien en zaaien.

PAARDENMEST VAN BRIAN

Brian zocht een plek waar hij de 

paardenmest vermengd met 
vlasstro kwijt kon. Wij waren op 
zoek naar een manier waarop 

we de bodem konden verrijken 
met voedingsstoffen en het 

bodemleven een impuls konden 
geven. Wij vermengen die mest 
weer met onkruid uit de tuin en 

keukenafval. Inmiddels is de 
eerste hoop gecomposteerd. 

Dat gaan we zeven en 
verwerken tot potgrond. Het 
grootse deel van de compost 

zullen we over de bedden 
uitrijden.

OOGST

De oogst is binnen. Op het 

Wilgenplantsoen en de Tuin op 
Hofbogen hebben we 

zandgrond waar de gewassen 
snel opkomen. Daar is wel veel 
water voor nodig. 2019 was een 

goed tomatenjaar. Er was veel 
discussie over het al dan niet 

dieven en opbinden van de 
tomaten. Veel mensen willen 
iets met de tomaten en er was 

dit jaar veel oogst. 

Op de Vredestuin hadden we 

dit jaar zelfs heerlijke oranje en 
groen gestreepte tomaten. Niet 

alle nieuwe teelten zijn dit jaar 
gelukt. Bloemkool en broccoli 
schoten te snel op. De ratten 

hebben er ook flink van 
gegeten. De paprika doet het 

wel goed net als de pepers. De 
appels en peren van Vredestuin 
Noord liggen in de keuken te 

rijpen, het ruikt er heerlijk. 

In de Tuin op Hofbogen was 

iemand ons voor en was al het 
fruit weg voor we konden 

oogsten. We zijn benieuwd of 
de boompjes in Park 
Pompenburg komend seizoen 

al fruit geven. Zaden oogsten 
we ook zelf, om ze weer uit te 

zaaien – vooral de bloemen –
en de venkel om meteen op te 
eten of in de thee te doen.


