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Eetbaar IJsselstein een Stichting  

 

In december 2013 zijn de statuten gedeponeerd bij notaris Blokhuis in 

IJsselstein, en is Stichting Eetbaar IJsselstein ingeschreven bij de Kamer van 

Koophandel. Hierdoor is Eetbaar IJsselstein beter aanspreekbaar geworden 

voor organisaties als rechtspersoon, waardoor bijvoorbeeld makkelijker 

sponsoring verkregen kan worden en ook de inzichtelijkheid van de 

organisatie groter is geworden. Doelen Eetbaar IJsselstein zijn: stukjes 

grond omvormen tot eetbaar groen, om voedsel dichter bij huis te brengen voor de bewoners van IJsselstein. 

Bijdragen aan meer verbinding met de natuur en meer verbinding met elkaar. Lees meer    

 

 

Eetbaar IJsselstein beheert Historische Kruiden-

tuin in het Vestingsplantsoen 
 

Eetbaar IJsselstein heeft toestemming gekregen van de gemeente om de 

Historische Kruidentuin in het Vestingsplantsoen te beheren, binnen de 

bestaande structuur. Wil je meedenken en/of doen om er een mooie 

kruidentuin van te maken?  

 

We werken samen met Museum IJsselstein en willen vanaf april elke vrijdag van 14:00 – 16:00 uur aanwezig zijn in de 

kruidentuin met EIJ om te tuinieren, te informeren, een ontmoetingsplek te creëren en stekjes te ruilen met 

liefhebbers. Tijdens de Eetbaar IJsselstein bijeenkomst op 27 januari kun je je opgeven als vrijwilliger voor het project 

kruidentuin.  

 

Tuin Ommedracht sluit zich aan bij Eetbaar Groen 

Netwerk van EIJ  

 

Op 24 december 2013 is Clarie van Eetbaar IJsselstein op bezoek geweest 

bij de tuin aan de Ommedracht. Aan de Ommedracht in IJsselstein liggen 

de opgemetselde contouren van de middeleeuwse kapel van Eiteren. Om 

het monument heen is grasveld. In het monument zijn twee vakken die 

beplant zijn en onderhouden worden door drie vrouwen uit de buurt:  Ria, 

Wil en Ina. Zij houden ook het monument zelf op orde, anders zou het al 

snel begroeid zijn met onkruid. Zij hebben zich aangesloten bij het Eetbaar Groen Netwerk van EIJ en overwegen om 

diverse kruiden op te nemen in hun tuin. Het Eetbaar Groen Netwerk is een manier om een overzicht te bieden van 

voedseltuinen in IJsselstein, zodat men elkaar kan vinden voor het uitwisselen van stekjes en zaden of tuinier kennis of 

elkaar hulp kan vragen/bieden. Lees meer 

 

http://eetbaarijsselstein.wordpress.com/over/
http://eetbaarijsselstein.wordpress.com/eetbaar-groen-netwerk/
http://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2013/12/30/aan-de-ommedracht-wordt-de-tuin-in-maart-opgeknapt-ook-meer-eetbaar/
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Brief voor gifvrije onkruidbestrijding door 

gemeente wordt 13feb14 besproken in de 

gemeenteraad  

 

De op 9 september 2013 ingezonden brief tegen gebruik van 

glyfosaat (Roundup) van Clarie wordt donderdag 13 februari om 

20:00 uur besproken in de gemeenteraad, Cluster Ruimte. Ben je 

ook voor gifvrij onderhoud? Kom dan ook naar de vergadering om 

te horen wat de clusterleden te zeggen hebben over gifvrij 

onderhoud.  

 

 

 

Wil je meehelpen met voorzaaien van gewassen? 

 

Bij het aanleggen van voedseltuinen kun je natuurlijk kiezen voor 

het kopen van volwassen planten, maar het voorzaaien van planten 

is vele malen goedkoper. Zo koop je bijvoorbeeld al een zakje 

biologisch zaad voor capucijners voor € 2,30. Daar zitten 270 

zaadjes in, als de helft of 1/3 daarvan uitgroeit tot een plant dan 

heb je heel goedkoop een mooi gewas in je tuin.  

 

Natuurlijk kost het meer werk – maar dat is ook het leuke ervan. Je 

maakt het ontkiemen en ‘opgroeien’ van de plant mee, en hopelijk ook het oogsten ervan.  Eetbaar 

IJsselstein hoopt dat je mee wilt helpen om een aantal gewassen voor te zaaien en een deel van de stekjes 

wilt doneren aan Eetbaar IJsselstein. Op de Eetbaar IJsselstein bijeenkomst van 27 januari hoor je hier meer 

over en krijg je ook een ‘startpakketje’.  

 

 

 

Uitnodiging Eetbaar IJsselstein bijeenkomst 

 

Maandag 27 januari 2014 van 20:00 – 22:00 uur 

Locatie: Kinderdagverblijf Dantes vriendjes, Televisiebaan 106a (gratis parkeren naast de Jumbo) 

Aanmelden: info@eetbaarijsselstein.nl  

 

  

http://www.ijsselstein.nl/de-gemeenteraad-van-ijsselstein/gemeenteraad_3404/agendapunt/lijst-van-ingekomen-stukken_8459.html
mailto:info@eetbaarijsselstein.nl

