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Stichting Eetbaar IJsselstein is voortgekomen uit een 

initiatief van Vrouwen&IJsselstein om lokaal een 

appelpluk te houden in een van de woonwijken in 

IJsselstein, Zenderpark. IJsselstein bezit de grootste 

collectie unieke fruitbomen op openbaar terrein in 

Europa, waaronder veel appelbomen. Deze appelpluk 

was een groot succes en met een foto van deze 

activiteit won Eetbaar IJsselstein later een prijs van 

€1000,- van GroenDichterbij. Van dit geld is eind 2013 

onder andere Stichting Eetbaar IJsselstein opgericht, 

met als doelstelling om samen met inwoners van 

IJsselstein op meer plekken met eetbaar groen te 

realiseren.  

Waarom meer eetbaar groen?  

Wij vinden dat de leefomgeving minder aantrekkelijk 

wordt door diverse maatschappelijke ontwikkelingen. 

Zoals: 

 we weten niet meer waar ons voedsel vandaan 

komt, hoe het wordt verwerkt en wat daarvan 

de gevolgen zijn voor de kwaliteit; 

 door individualisering neemt de onderlinge 

betrokkenheid af; 

 de verbinding met de natuur is afgenomen;  

Eetbaar IJsselstein wil samen met inwoners 

van IJsselstein op meer plekken met eetbaar 

groen realiseren  

VOORWOORD  
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 door bezuinigingen bij de overheden neemt 

de kwaliteit van de leefomgeving af. 

Doelstelling 

We willen meer aandacht voor het voedsel dat we eten 

en de natuur. Hoe en waar groeit dat, onder welke 

omstandigheden en hoe wordt het eventueel 

behandeld. En we willen meer ontmoetingplekken met 

mogelijkheden om actief bezig te zijn in de natuur.  

 

Dit willen we onder andere bereiken door mensen in 

staat te stellen zelf en met anderen voedsel te 

verbouwen.  

 

Door samenwerken met anderen ontstaan nieuwe 

contacten waardoor de onderlinge binding wordt 

versterkt.  

 

Ook geeft het zelf mede verbouwen van voedsel weer 

waardering voor degenen die voor ons voedsel zorgen 

en voor levenskracht van de natuur zelf.  

 

Door het aanleggen van tuinen in de bebouwde 

omgeving zal deze omgeving ook leefbaarder en 

mooier worden.  

 

Om het voorgaande mogelijk te maken wil Eetbaar 

IJsselstein een faciliterende rol spelen door zelf 

voorbeelden te laten zien, voorbeelden van anderen 

onder de aandacht te brengen, netwerken van 

gelijkgestemden te vormen, begeleiding en 

voorlichting te geven, publiciteit te verzorgen en 

eventueel financiële ondersteuning te geven. 

 

Start Historische Kruidentuin 

Een eerste plek voor eetbaar groen werd al in het 

begin van 2014 mogelijk, door samenwerking met de 

gemeente IJsselstein.  

De gemeente had in centrum IJsselstein in het 

Vestingsplantsoen bij de restauratie van de historische 

stadswal in 1997 een prachtige bloementuin 

aangelegd. Deze tuin was echter in 2013 al jarenlang 

verwaarloosd vanwege bezuinigingen op de 

groenvoorziening.  

Eetbaar IJsselstein kreeg van de gemeente nu de kans 

om deze tuin te onderhouden. Zonder betaling van 

huur maar ook zonder subsidie. Deze kans hebben we 

aangegrepen en we hebben toen besloten er een 

historische kruidentuin van te maken, naar voorbeeld 

van vroegere kloostertuinen met vergeten kruiden.  

Met behulp van inwoners van IJsselstein, NL-doet 

vrijwilligers, het prijzengeld en NL-doet budget, is de 

tuin op orde gemaakt.  

Al op 31 maart 2014 werd deze kruidentuin door de 

burgemeester van IJsselstein, Patrick van den Brinck, 

officieel geopend.  

 

Burgemeester Patrick van den Brinck opent de 

Kruidentuin door het gieten van water op een plantenbak 

met violen. Maar eerst een toespraak.  

 

Activiteiten 

In de kruidentuin hebben we in 2014 tal van 

activiteiten georganiseerd.  

 

Zo waren er in het tuinseizoen vier dagdelen per week 

waarop tuinonderhoud plaatsvond, organiseerden wij 

van mei tot en met september op de 1
e
 zondag van de 

maand het gratis evenement Thee in de Tuin en af en 

toe losse activiteiten als natuureducatie, en rondleiding 

of een kruidenworkshop. Ook zijn er bijeenkomsten 

geweest voor inwoners om informatie te delen.  

 

Met verkoop van kruidenthee, stekjes en zaden tegen 

een klein prijsje hebben wij budget voor de stichting 

verdiend.  
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In september is er een grote Proeverij gehouden in 

samenwerking met Museum IJsselstein en de jaarlijkse 

Proefrit Lopikerwaard, georganiseerd door Rotaryclub 

Lopikerwaard en de Lionsclub IJsselstein – 

Lopikerwaard.  

 

Eetbaar IJsselstein heeft daarbij een tiental groene 

organisaties uit de regio gefaciliteerd in het deelnemen 

aan de Proeverij.  

 

De 2e Proeverij door Eetbaar IJsselstein in samenwerking 

met Museum IJsselstein, en met een 10-tal 'groene' 

organisaties. EIJ verkoopt versgeperste appelsap van 

IJsselsteinse bodem. Met ruim 400 bezoekers.  

Publiciteit 

Voor publiciteit hebben wij een website 

www.eetbaarijsselstein.nl, een actieve Facebook 

pagina EetbaarIJsselstein en een Twitter account 

EetbaarIJsselst bijgehouden. We houden op de 

website van Uit in IJsselstein een pagina met 

activiteiten bij. We hebben veel persberichten en 

publiciteit gekregen in de lokale en ook enigszins in de 

regionale pers. 

 

Voor meer naamsbekendheid hebben wij regelmatig 

meegedaan met markten en beurzen.  

 

 Intussen zijn we al behoorlijk bekend in IJsselstein.  

 

Realisatie van een tweede kruidentuin  

Groei van Eetbaar IJsselstein! In Eiteren is door een 

aantal buurtbewoonsters bij de Ommedracht een 

tweede kruidentuin gerealiseerd die goed floreert.   

 

Inmiddels zitten wij in het tweede jaar van de stichting, 

is het tuinseizoen weer gestart en zijn er allerlei 

veelbelovende nieuwe plannen. 

 

Clarie van de Langenberg, voorzitter  
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Bestuursvergaderingen 

Bijeenkomen van het. Plannen en organiseren van 

activiteiten. In 2014 zijn er veertien vergaderingen 

gehouden.  

 

Algemene bijeenkomsten 

Bijeenkomsten om belangstellenden te informeren 

over Eetbaar IJsselstein, plannen en activiteiten. In 2014 

zijn er zes bijeenkomsten gehouden op maandag.  

 

Voorbereiden van kweken van stekjes 

Excursies en losse activiteiten 

We zijn naar andere groen projecten gegaan om 

inspiratie en kennis op te doen.  

 

 25 januari – bezoek aan het Voedselbos in 

Makeblijde, Houten  

 

 24 februari – bezoek aan de permacultuur tuin van 

Ivon & Harm in IJsselstein 

 

 7 april – deelname aan overleg over Natuurlijk 

Spelen project van school Ark van Noach – later 

hebben we een dag meegeholpen met het planten 

van wilgentakken 

 

 25 april – BSO Kwebbel komt naar de kruidentuin 

voor een natuurles 

 

 12 juni – EIJ organiseert een kruidenpluk  

 

ACTIVITEITEN

N Door en voor inwoners van IJsselstein: 

Thee in de Tuin, Tuindagen, stekjes 

verkoop en eetbaar groen promoten 
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 2 augustus – bezoek aan Stadslandbouw 

Koningshof in Utrecht  

 

 4 augustus – rondleiding in de kruidentuin 

 

 24 september – RTV9 komt langs in de kruidentuin 

en maakt een video over Eetbaar IJsselstein 

 

 5 oktober – een kruidenles in de tuin 

 

 

Kruidenles 

 

Overleg met externen 

Met uiteenlopende organisaties zoekt Eetbaar 

IJsselstein samenwerking.  

 

 6 februari – overleg met Gemeente IJsselstein over 

de kruidentuin 

 

 27 februari – deelname aan JOGG bijeenkomst 

 

 25 maart – deelname aan cultuurcafé, 

georganiseerd door Uit in IJsselstein 

 

 19 juni – bewoners zijn een kruidentuin aan de 

Ommedracht gestart, in overleg met EIJ.  

 

Tuindagen   

Onderhoud van de Historische Kruidentuin door 

inwoners van IJsselstein.  

 

Van maart – oktober zijn er vier maal 2 uur in de week 

tuindagen gehouden. Op zondag, maandag, woensdag 

en vrijdag, met een wisselende groep vrijwilligers. 

Sommigen komen vaker per week, anderen af en toe.  

Er zijn weinig voorzieningen in de tuin. Zo is er geen 

opbergruimte (inmiddels hebben we enige bergruimte 

bij het vlakbij liggende Museum IJsselstein gekregen) 

en water halen we met emmers uit de gracht. We 

mogen ook elektriciteit van het museum gebruiken. 

Tuingereedschap neemt iedereen zelf mee.  

 

 

Aanleg van de kruidentuin 

 

Kraampje op museumplein 

Elke vrijdagmiddag stond Eetbaar IJsselstein met een 

kraampje op het museumplein voor het geven van 

informatie en de verkoop van stekjes. Voor het project 

‘Zaden in ruil voor voedsel’ kan iedereen zaden 

inleveren, dit wordt regelmatig gedaan. We hebben 

voor kinderen een wedstrijd ‘wie groeit de grootste 

zonnebloem’ gehouden.  

 

 

Krijn uit Jaarsveld bij zijn zonnebloem 
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NL-doet 2014 

Op 22 maart heeft Eetbaar IJsselstein meegedaan aan 

NL-doet van het Oranjefonds, in de kruidentuin. Het is 

een mogelijkheid om budget te verwerven en extra 

vrijwilligers. Het was een succesvolle dag.  

 

 

De NL-doet ploeg van 2014 

 

Opening van de Historische Kruidentuin 

Om aandacht te genereren heeft Eetbaar IJsselstein vrij 

vroeg in het seizoen een opening van de kruidentuin 

georganiseerd.  

 

Op 30 maart is de kruidentuin officieel geopend door 

burgemeester Patrick van den Brinck. We hebben er 

een groot feest van gemaakt en daarbij samengewerkt 

met JOGG, Museum IJsselstein, Ervaar Roos met haar 

bakbrommer en meer. Er waren heel veel bezoekers en 

bezoekertjes.  

 

Inzamelpunt Zaden voor Voedsel 

Inwoners van IJsselstein kunnen zaden inleveren bij 

Eetbaar IJsselstein voor Zaden voor Voedsel en EIJ 

stuurt deze door naar dit project.  

 

Deelname aan markten & evenementen 

Om onze doelstelling uit te dragen hebben we ook 

meegedaan aan markten en evenementen van anderen 

in IJsselstein.  

 

 27 april – deelname met marktkraam aan de 

Recreatiemarkt, georganiseerd door uit in 

IJsselstein.  

 

 17 mei – deelname met marktkraam aan de 

Stekjesmarkt, georganiseerd door GroenLinks. Er 

zijn stekjes te ruilen en er worden natuur 

activiteiten voor kinderen georganiseerd.  

Deelnemers van Eetbaar IJsselstein hebben stekjes 

gekweekt, en leerlingen van het Wellant College in 

Montfoort hebben veel stekjes voor ons gekweekt.  

 

 28 juni – deelname met marktkraam aan de 

Verenigingenmarkt, georganiseerd door 

Gemeente IJsselstein en de Sportfair. Een groot 

opgezette markt voor alle verenigingen en 

stichtingen in IJsselstein.  

 

 

Met info, eetbare bloemen en kruiden 

 5 juli – deelname met marktkraam aan 

Wijkspeeldag in Zenderpark 

 

 

Met gezonde hapjes zoals meloen lolly’s  
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Thee in de Tuin 

Een groep van 4-5 vrijwilligers brengt tafeltjes en 

stoeltjes naar de kruidentuin en richt alles leuk in. Met 

kleedjes, slingers, ballonnen, vaasjes enzovoorts maken 

we een gezellige en vrolijke sfeer. De toegang is gratis 

– een kopje verse kruidenthee met iets zelfgebakken 

lekkers kost € 0,50. Een gezellig ontmoetingspunt! Ter 

ondersteuning van dit evenement is een wijksubsidie 

bij Pulse aangevraagd en toegekend voor vier 

picknicksets en 2 thermoskannen. In 2014 is Thee in de 

Tuin vijf keer georganiseerd; de 1
e
 zondagen van mei 

tot en met september.  

 

Thee in de Tuin in september 2014 

Appelpluk  

Het is allemaal begonnen met een wilde appelpluk in 

2013 – de appelpluk kon dus in 2014 niet ontbreken! 

Het bleek een erg goed appeljaar te zijn met heel veel 

oogst. Op 24 augustus hebben we een openbare 

appelpluk gehouden in het centrum van IJsselstein, in 

het Hogebiezenpark. Veel IJsselsteiners ontdekten toen 

pas dat je er appels kunt plukken, en kinderen zijn 

soms verbaasd dat de appels eetbaar zijn.  

 

Met appelvanger op weg naar de volgende boom 

Op 10 september hebben we nog een kleinere 

besloten appelpluk gehouden omdat er nog zoveel 

oogst was in IJsselstein. We hebben appels geplukt van 

de 80 verschillende boompjes langs het 

Wereldomroeppad in Zenderpark. Van de ca. 200 kg 

appels die we geplukt hebben, hebben we bij een 

bedrijf appelsap laten persen. Deze appelsap hebben 

we te koop aangeboden op de Proeverij die we in 

september georganiseerd hebben.  

 

 

De appels gaven heerlijk friszure sap 

Proeverij 

Eetbaar IJsselstein heeft de organisatie gedaan, in 

samenwerking met Museum IJsselstein. Lokale en 

regionale standhouders hielpen mee. Twaalf 

appeltaartbaksters en –bakkers zorgden voor een 

lekker hapje voor de bezoekers.  

 

 

 Foto van de kraam van Eetbaar IJsselstein tijdens de       

Proeverij - bericht op de voorpagina van de 

Zenderstreeknieuws. Er waren zo’n 400 bezoekers.  
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Eetbaar IJsselstein heeft in 2014 veel gedaan aan 

publiciteit en ook veel publiciteit gekregen. De website 

www.eetbaarijsselstein.nl geeft heel veel informatie 

over de stichting, de Historische Kruidentuin, onze 

activiteiten, eetbaar groen in het algemeen, kruiden, 

eetbare bloemen, natuur enzovoorts.  

 

Daarnaast heeft Eetbaar IJsselstein een gelijknamige 

Facebook pagina, die dagelijks voorzien wordt van 

nieuwtjes en foto’s, net als het Twitteraccount.  

 

Pers 

In 2014 zijn er ruim 21 persberichten en artikelen over 

Eetbaar IJsselstein in de Zenderstreeknieuws geplaatst. 

In het AD-Utrecht zijn ook een aantal artikelen 

verschenen, waaronder een groot artikel over vergeten 

kruiden.  

 

Diverse regionale nieuwssites plaatsen berichten over 

evenementen, zoals www.ronddemast.nl.  

 

Radio 

Eetbaar IJsselstein is ook meerdere malen geïnterviewd 

door lokale/regionale radiozenders. Zo was er op 3 

maart een interview door Radio M Utrecht, en viermaal 

een interview door RTV9, waaronder het maken van 

een korte video over Eetbaar IJsselstein. Deze video is 

te vinden via YouTube onder de naam Tuindag 

Stichting Eetbaar IJsselstein.   

 

 PUBLICITEIT 
Eetbaar IJsselstein in 

het goed gelezen 

lokale blad de 

Zenderstreeknieuws 
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Bestuur 

Het bestuur bestond in 2014 deels uit twee en deels uit 

drie bestuursleden: voorzitter, penningmeester en 

secretaris. De secretaris heeft ongeveer een half jaar 

deelgenomen aan het bestuur, maar is vanwege 

drukke werkzaamheden weer gestopt. Het bestuur is 

heel regelmatig bij elkaar gekomen om de stichting 

vorm te geven en activiteiten te organiseren.  

 

Inmiddels is de stichting aangemerkt als ANBI-

instelling.  

Deelnemers  

Omdat een stichting geen leden heeft zoals een 

vereniging, heeft het bestuur andere manier gezocht 

om vrijwilligers aan te trekken. Zo zijn er verschillende 

soorten activiteiten aangeboden, die ook verschillende 

mensen aan blijken te trekken. Er zijn mensen die 

graag in de tuin werken, anderen helpen bij 

evenementen of met kleine klussen.  

INTERNE ORGANISATIE 

Bij de stichting Eetbaar IJsselstein 

werken alleen vrijwilligers. Het bestuur 

is onbezoldigd.  
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Sommigen komen naar de algemene informatie 

bijeenkomsten, anderen doen liever mee met de 

activiteiten. Het totaal aantal vrijwilligers schommelt 

rond de 25-30 personen en verloopt gedurende het 

jaar. Als mensen weer werk vinden, of omstandigheden 

veranderen, gaan ze weer iets anders doen.  

 

Eetbaar IJsselstein staat ingeschreven bij de 

vrijwilligerscentrale en levert af en toe een nieuwe 

vacature aan, voor doorlopende en voor korte klussen.  

 

Inkomsten verwerven 

Om inkomsten te genereren heeft Eetbaar IJsselstein 

meegedaan met NL-doet, worden er Vrienden van  

Eetbaar IJsselstein geworven en is er kleine verkoop 

tijdens evenementen. Verder worden de uitgaven zo 

beperkt mogelijk gehouden.  

 

Er is twee keer een appelpluk georganiseerd, waarbij 

een deel van de appels geperst is tot appelsap voor 

verkoop tijdens de Proeverij in september. 

 

Ook zijn wij gestart met het werven van Vrienden van 

de stichting. In 2014 zijn 19 mensen Vriend geworden 

van Eetbaar IJsselstein.  

 

Beplanting wordt vaak verkregen door middel van 

ruilen met andere tuiniers en wordt ook regelmatig 

geschonken door hen aan Eetbaar IJsselstein.  

 

 

Jacobiene brengt planten 

 

Communicatie 

Om deelnemers en andere belangstellenden op de 

hoogte te houden worden er diverse communicatie 

kanalen gebruikt:  

 

Website www.eetbaarijsselstein.nl  

Op de website wordt bijna dagelijks nieuws geplaatst. 

Ook de projectplannen worden op de website 

geplaatst, de persberichten, relevant nieuws van 

anderen, foto’s van de kruidentuin, toepassingen voor 

eetbare bloemen en planten enzovoorts. Er is een 

<volg> button aanwezig op de website. Wie de 

website volgt krijgt elk nieuw bericht per e-mail 

toegestuurd.  

 

 Website statistiek 

Facebook pagina EetbaarIJsselstein 

Deze pagina heeft momenteel 196 volgers. Ook hier 

worden dagelijks meerdere berichten op geplaatst of 

doorgeplaatst. Volgers reageren op de berichten. Via 

de Facebook pagina worden evenementen 

aangemaakt waar men zich op kan inschrijven.  

 

Twitter account Eetbaarijsselst 

Op Twitter heeft Eetbaar IJsselstein momenteel 294 

volgers.  

 

Nieuwsbrief 

Eetbaar IJsselstein geeft een nieuwsbrief uit, die 

ongeveer 100 volgers heeft.  

 

Projecten 

Het bestuur werkt met projectplannen voor nieuwe 

initiatieven en activiteiten. Er zijn grote en kleine 

projecten geweest.  

 

Zo is er een groot projectplan voor “Onderhoud 

Historische Kruidentuin”en een klein projectplan voor 
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een eendaagse activiteit als “deelname aan een 

evenement”.  

 

Een projectplan bevat een korte beschrijving van: 

 Datum, naam en wie het voorstelt 

 Doel van het project 

 Rechtvaardiging van het project 

 Gewenste resultaat 

 Start- en einddatum 

 Korte beschrijving van het project 

 Benodigde aantal mensen 

 Benodigde budget en middelen 

 Project goedkeuring door het bestuur 

 

De projectplannen worden op de website geplaatst.  

 

In 2014 zijn vrijwel zijn ruim 20 projecten geïnitieerd en 

getrokken door Eetbaar IJsselstein, en met vrijwilligers 

uitgevoerd. 

 

De deelname aan het lokale evenement “Vrouwtje 

Sprokkelhorst” in december 2014 is het enige project 

van 2014 dat niet succesvol was. Vanwege 

weersomstandigheden en een stroomstoring is dit 

project niet doorgegaan.  

De overige projecten hebben allen een goed resultaat 

behaald.  

 

Wensen 

In het afgelopen jaar zijn er ook een aantal wensen 

ontstaan bij Eetbaar IJsselstein. Zo zijn de 

voorzieningen in de Historische Kruidentuin vrij 

beperkt. Een eigen opbergruimte voor 

tuingereedschap en benodigdheden tijdens activiteiten  

ontbreekt in de kruidentuin. Het water geven van de 

beplanting in droge tijden wordt gedaan door emmers 

uit de stadsgracht te scheppen hetgeen tamelijk 

bewerkelijk is. Een goed informatiebord voor 

bezoekers ontbreekt. Er zijn in 2014 een aantal acties 

gestart om deze benodigdheden te verkrijgen, maar 

dat heeft nog niet tot resultaten geleid.  

 

Eetbaar IJsselstein wil ook graag mogelijkheden om 

(vergeten) groente te verbouwen en te experimenteren 

met permacultuur, een manier van groente verbouwen 

waarbij de natuur gevolgd wordt. Intussen (juni 2015) 

zijn er twee plannen in die richting.  
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MIJ - Museum IJsselstein 

De samenwerking met deze buur van ons is prima. In 

2014 hebben we van maart – september elke vrijdag 

met een kraam op het museumplein mogen staan; bij 

slecht weer binnen. De tafels van het museum zijn 

hierbij gebruikt, met hulp om deze buiten te zetten.  

Ons grootste evenement, de Proeverij, wordt in het 

museum gehouden en samen georganiseerd.  

 

Eetbaar IJsselstein mag bergruimte gebruiken voor 

picknicksets en tuingereedschap, en elektriciteit tijdens 

evenementen.  

EXTERNE CONTACTEN 

Eetbaar IJsselstein heeft in 2014 met 

allerlei organisaties contact gehad. Op de 

foto staat EIJ samen met “IJsselstein 

Handmade “  met een kraampje voor MIJ - 

Museum IJsselstein, waar veel 

samenwerking mee is.  
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Wij zorgen op onze beurt voor ‘reuring’ bij het 

museum door de evenmenten die we bieden, en voor 

publiciteit van de evenementen.  

 

Gemeente IJsselstein 

De Historische Kruidentuin is grondgebied van de 

gemeente. Wij hebben de tuin in bruikleen in ruil voor 

onderhoud.  

 

Er zijn contacten met de groenvoorzienings afdeling 

van de gemeente over praktsiche zaken zoals 

herstellen van kleine vernielingen en afspraken over 

maaien.  

 

GroenDichterbij 

In 2013 heeft Eetbaar IJsselstein meegedaan met een 

fotowedstrijd van GroenDichterbij, een samenwerking 

van Oranjefonds, Nationale Postcodeloterij en anderen, 

en daarmee € 1000,- gewonnen. Hiervan is de 

oprichting van de stichting in 2013 bekostigd en was er 

een basisbudget voor 2014. Eetbaar IJsselstein heeft 

zich aangesloten bij de website van GroenDichterbij en 

maakt gebruik van de tips en adviezen die geboden 

worden aan groene buurtprojecten.  

 

Pulse 

Ter ondersteuning van activiteiten heeft Eetbaar 

IJsselstein subsidie bij Pulse aangevraagd voor vier 

picknicksets en twee thermoskannen. Dit is toegekend. 

Er is gebruik gemaakt van deze materialen tijdens 

diverse activiteiten als Thee in de Tuin en Appelpluk.  

 

Permacultuur tuin Ivon & Harm  

Ivon helpt ons met advies en beplanting voor de 

kruidentuin. Ook heeft zij een keer een kruidenles 

gegeven in de kruidentuin.  

 

Stadslandbouw Koningshof Utrecht  

Robbert en Akke van Koningshof hebben 

deelgenomen aan de Proeverij in september. Ook 

hebben zij tips en adviezen gegeven over het 

verbouwen van groente en zijn zij een inspiratiebron 

voor Eetbaar IJsselstein.  

 

Uit in IJsselstein 

Eetbaar IJsselstein is aanbieder op de website 

www.uitinijsselstein.nl en gaat ook regelmatig naar een 

cultuurcafé. Van deze mogelijkheden kan gratis 

gebruik gemaakt worden. Er is regelmatig overleg over 

PR en mogelijkheden om IJsselstein te promoten. Ook 

hebben we meegedaan aan de Recreatiemarkt die 

georganiseerd werd door Uit in IJsselstein.  

 

Open Kunstzondag 

Kunstenaars aan de Walkade, grenzend aan het 

Vestingsplantsoen waar de kruidentuin in ligt, houden 

elke 1
e
 zondag van de maand een Open Kunstzondag. 

Wij hebben onze activiteit “Thee in de Tuin” aangepast 

aan deze data. Over en weer verwijzen we naar elkaar 

in PR uitingen.  

 

Natuurlijk Spelen 

In de wijk Zenderpark is in het Lange Land een project 

Natuurlijk Spelen gerealiseerd. Eetbaar IJsselstein heeft 

een handje geholpen bij het planten en vlechten van 

wilgentakken.  

 

Kinderkwartier IJsselstein 

Eetbaar IJsselstein heeft een aantal maal gratis gebruik 

mogen maken van de ruimtes van Kinderkwartier 

IJsselstein voor de algemene bijeenkomsten.  

 

JOGG IJsselstein 

JOGG heeft een stand gekregen tijdens de opening van 

de kruidentuin en Eetbaar IJsselstein heeft meegedaan 

met twee bijeenkomsten van JOGG. Ook zorgen wij 

regelmatig voor PR over JOGG.  

 

ZOMO  

Eetbaar IJsselstein heeft het logobord bij Zomo laten 

maken, en Zomo heeft een periode kruidenbakken van 

Eetbaar IJsselstein gebruikt.  

 

Proeverij contacten 

Tijdens de Proeverij heeft Eetbaar IJsselstein naast 

Museum IJsselstein ook samengewerkt met de 

organisatie van de Proefrit en met de standhouders: De 

Weide Natuurvoeding, Stadslandbouw Koningshof, 

ProEnerChi, Kimara Catering, Ton de taartenbakker, 
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Stichting Vrouwen&IJsselstein, Ervaar Kers en 

IJsselstein Handmade.  

 

Kruidentuin Ommedracht 

In 2014 is een groep vrouwen aan de Ommedracht 

gestart met een tweede kruidentuin, en heeft zich 

aangesloten bij Eetbaar IJsselstein. Eén van de vrouwen 

is ook regelmatig aanwezig in de Historische 

Kruidentuin voor onderhoud. Zij zorgen voor hun 

eigen budget en hebben een eigen groep 

vrijwilligsters, omwonenden van de kruidentuin. 

Eetbaar IJsselstein zorgt voor publiciteit. Daarnaast 

wisselen we beplanting en tips uit.  

 

Kruidentuin Nieuwegein 

In Nieuwegein is een kruidentuin, aangesloten bij het 

Milieu Educatie Centrum. Over en weer is er bezoek 

geweest met uitwisseling van kennis.  

 

Wellant College Montfoort 

Het Wellant College heeft meerdere keren stekjes 

gekweekt voor Eetbaar IJsselstein, voor verkoop, ruiling 

en om in de kruidentuin te plaatsen. Voor de leerlingen 

waren dit natuurlessen.  

 

BSO Kwebbel 

Voor een groep kinderen van BSO Kwebbel heeft 

Eetbaar IJsselstein een natuurles verzorgd in de 

Historische Kruidentuin.  
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Tot slot 

 

Het jaar 2014 was enerverend voor Eetbaar IJsselstein. De Historische Kruidentuin heeft een plek gekregen in de 

gemeenschap van IJsselstein en geniet al een redelijke bekendheid. We krijgen vaak de opmerking te horen van 

bezoekers dat ze blij zijn dat deze plek weer zo mooi geworden is. De prachtige plek, tussen stadswal en stadsgracht 

en in het Vestingsplantsoen, is weer in ere hersteld. Het is ook een eerste ontmoetingsplek van Eetbaar IJsselstein 

geworden voor IJsselsteiners (en anderen uit de regio) die belangstelling hebben voor eetbare bloemen, (vergeten) 

kruiden en de natuur. Er zijn veel activiteiten geweest en er is een groen netwerk ontstaan dat zich nog steeds uitbreid. 

We hebben veel publiciteit gekregen wat ons geholpen heeft om bekend te worden.  

 

In 2014 is ook een tweede ontmoetingsplek ontstaan, ook een kruidentuin. Aan de Ommedracht houdt een groep 

buurtbewoners deze tuin, aangelegd in het monument, gezamenlijk bij.  

 

Bestuur Eetbaar IJsselstein 

 

 

 

 

 

 

 


