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Stichting Eetbaar IJsselstein is voortgekomen uit een 

initiatief van Stichting 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 800 soorten appelbomen en 200 

soorten perenbomen. Hanneke van Dijk schreef erover 

in haar boekje ‘Appels & peren’.  

Deze appelpluk was een groot succes en met een foto 

van deze activiteit won Eetbaar IJsselstein later een 

prijs van €1000,- van het landelijke GroenDichterbij. 

Van dit geld is eind 2013 onder andere Stichting 

Eetbaar IJsselstein opgericht, met als doelstelling om 

samen met inwoners van IJsselstein plekken met 

eetbaar groen te realiseren.  

Waarom eetbare siertuinen?  

Eetbare siertuinen hebben een aantal voordelen: 

 ze zijn mooi om te zien; 

 eten uit deze tuinen is gezond (biologische teelt); 

 ze zijn goed voor het klimaat; 

Eetbaar IJsselstein wil samen met inwoners van 

IJsselstein  eetbare siertuinen realiseren  

VOORWOORD  
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 ze zijn goed voor de biodiversiteit.  

 

Doelstelling 

We willen meer aandacht en respect voor het voedsel 

dat we eten en voor de natuur. Dit willen we onder 

andere bereiken door mensen in staat te stellen om 

met anderen te tuinieren in eetbare siertuinen. Tuinen 

waar je lekker uit kunt eten en die mooi zijn om te zien. 

De tuinen zijn bedoeld als inspiratie om de ideeën eruit 

ook thuis toe te passen.  

 

Door lokaal samenwerken ontstaan nieuwe contacten 

waardoor de sociale 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 eetbare siertuinen in de 

bebouwde omgeving zal deze omgeving ook mooier 

en leefbaarder worden. Niet voor niets blijkt telkens uit 

onderzoek dat contact met de natuur belangrijk is voor 

onze gezondheid. Om dit 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 en zorgen voor publiciteit.  

 

Historische Kruidentuin 

Een eerste plek voor een eetbare siertuin 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. Door bezuinigingen op het groen 

onderhoud was deze tuin in verval geraakt. Eetbaar 

IJsselstein kreeg in 2014 de kans om deze tuin te 

onderhouden. Deze kans hebben we aangegrepen en 

we hebben toen besloten er een Historische 

Kruidentuin van te maken, met een indeling naar 

voorbeeld van vroegere kloostertuinen.  

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. Sindsdien hebben wij de kruidentuin 

samen met bewoners van IJsselstein onderhouden.  

Activiteiten 

In de Historische Kruidentuin hebben we ook in 2016 

tal van activiteiten georganiseerd. Zo waren er in het 

tuinseizoen meerdere dagdelen per week waarop 

tuinonderhoud plaatsvond, organiseerden wij in juni, 

juli en augustus op de 2
e
 zondag van de maand het 

gratis evenement Thee in de Tuin en regelmatig 

activiteiten als natuureducatie, en rondleiding of een 

kruidenworkshop. Ook hebben we natuurlijk weer een 

openbare Appelpluk georganiseerd, en hebben we 

100% appelsap laten persen.  

 

In september is er voor de vierde keer een grote 

Proeverij met ruim 400 bezoekers gehouden in 

samenwerking met Museum IJsselstein. Eetbaar 

IJsselstein heeft daarbij een tiental groene organisaties 

uit de regio gefaciliteerd in het deelnemen aan de 

Proeverij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Realisatie van nieuwe tuin!  

Groei van Eetbaar IJsselstein! In 2016 hebben we in 

samenwerking met zorgmanager Joke van der Weiden 

van AxionContinu, locatie Mariënstein, een tweede tuin 

gerealiseerd: de Groente- en beleeftuin bij de Hooghe 

Camp. Bij Mariënstein waren al diverse tuinen zoals 

een vlindertuin en een beweegtuin, maar bij de 

Hooghe Camp appartementen waren alleen grasvelden 
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met hier en daar bomen of een perk struiken. De 

bewonerscommissie gaf dan ook aan blij te zijn dat er 

eindelijk ook een mooie plek zou komen voor De 

Hooghe Camp bewoners. Het jaar 2016 heeft veel in 

het teken van deze nieuwe tuin gestaan.  

 

In 2015 was dit project al in gang gezet, mogelijk 

gemaakt door subsidie van het Oranje Fonds en het 

wijkbudget van gemeente IJsselstein. Een projectgroep 

heeft de aanleg voorbereid met de zorgmanager van 

AxionContinu. Hoveniersbedrijf Natuur, Groen & 

Beleving heeft begin 2016 de aanleg verzorgd, samen 

met vele vrijwilligers, onder andere tijdens NLdoet.  

 

 

Op de voorkant van de Zenderstreeknieuws 

 

Vrijwilligers tijdens een van de klusdagen 

We hebben de opening ervan kunnen vieren in april 

2016 met de nieuwe burgemeester van IJsselstein, 

Patrick van Domburg, samen met AxionContinu, 

vrijwilligers, bewoners van het zorgcentrum en 

bezoekers.  

 

Inmiddels hebben we alweer een tuinseizoen gehad in 

de nieuwe tuin, en is gebleken hoe waardevol de tuin 

voor de bewoners van de aanleunwoningen is. Het is 

voor hen een plek om buiten te zitten, doorheen te 

wandelen en naar toe te gaan met bezoek. Veel 

bewoners blijken moeilijk ter been te zijn en maar een 

kleine actieradius te hebben. Er is door de tuin meer 

levendigheid ‘voor de deur’ en iets om te zien en te 

beleven en naar toe te gaan. In de gesprekjes met de 

bewoners die kruidenthee komen drinken als we 

tuinieren of die naar onze activiteiten komen, spreken 

ze vaak hun waardering uit dat we dit deze mooie tuin 

met vrijwilligers zo goed onderhouden. Daar genieten 

we zelf ook van.  

 

Clarie van de Langenberg, initatiefnemer  
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Tuindagen,  meerdere keren per week  

Onderhoud van de Historische Kruidentuin en van de 

Groente- en Beleeftuin De Hooghe Camp door 

inwoners van IJsselstein. In de laatste tuin schenken we 

kruidenthee voor bewoners die langskomen op het 

terras van de tuin. Van maart – oktober zijn er 

meerdere tuindagen in de week gehouden. Op 

dinsdagavond, woensdag, vrijdag, en regelmatig in het 

weekend, met een wisselende groep vrijwilligers. 

Sommigen komen vaker per week, anderen af en toe.  

 

Hommels op de Kardoen in de kruidentuin 

Klusdagen aanleg Groente-en Beleeftuin De 

Hooghe Camp in januari, februari en maart 

De aanleg van de nieuwe tuin bij de Hooghe Camp is 

letterlijk een grote klus. Van grasveld naar een echte 

eetbare siertuin, compleet met rollatorbrede paden, 

rond terras en robuuste pergola is niet niks. We 

hebben dan ook meerder klusdagen gepland om 

hovenier Hans Lappee een handje te helpen bij de 

aanleg. Dat viel nog niet mee, want het was erg nat in 

januari en februari. Op veel dagen was het onmogelijk 

om aan de slag te gaan.  

 

Op 20 januari kon Hans Lappee eindelijk een start 

maken met de aanleg. Lees meer   

 

Na het voorbereidende werk van Hans (lees meer) 

konden we met vrijwilligers aan het werk. 

ACTIVITEITEN

N 

Door en voor inwoners van IJsselstein: 

Thee in de Tuin, Tuindagen, Proeverij, 

Appelpluk en eetbare  siertuinen promoten 

https://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2016/01/20/aanleg-gemeenschappelijke-groente-en-beleeftuin-bij-de-hooghe-camp-gestart/
https://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2016/01/22/aanleg-groente-en-beleeftuin-de-hooghe-camp-dag-3/
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 Lees meer over de eerste klusdag   

 

Op 20 februari kwamen er weer vrijwilligers voor een 

tweede klusdag. Er werden bergen zand en gralux 

verzet. Lees meer 

 

De Zenderstreeknieuws besteedt aandacht aan de 

aanleg van de tuin; er verschijnt een grote foto op de 

voorpagina. Lees meer 

 

NL-doet 2016 

In maart heeft Eetbaar IJsselstein meegedaan aan NL-

doet van het Oranje Fonds, zowel in de Historische 

Kruidentuin als in de Hooghe Camp tuin. Het is een 

mogelijkheid om budget te verwerven en extra 

vrijwilligers. Het was een superdag met een grote 

groep vrijwilligers, waaronder werknemers van Terberg 

Benschop. Lees meer en lees nog meer 

 

 

De NL-doet ploeg van 2016 

Thee in de Tuin in juni, juli, augustus 

Het Thee-team 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 waar steeds meer 

mensen op af komen! In 2016 is Thee in de Tuin drie 

keer georganiseerd; de 2
e
 zondagen van juni tot en 

met augustus.  

 

Thee in de Tuin 

Appelpluk in openbaar groen 

Het is allemaal begonnen voor Eetbaar IJsselstein met 

een wilde appelpluk in 2013. En ook dit jaar hebben we 

een appelpluk georganiseerd, de vierde alweer. Er 

kwam een grote groep bewoners appels plukken. Dit 

keer in Zenderpark, gelijktijdig met Pulse-Reinaerde.  

 

Iets nieuws: appelschillers  

Op 10 september hebben we nog een kleinere 

besloten appelpluk gehouden omdat er nog zoveel 

https://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2016/01/24/1e-klusdag-nieuwe-groentetuin-heel-geslaagd/
https://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2016/02/20/leuke-2e-klusdag-tuin-de-hooghe-camp/
https://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2016/01/27/voorpagina-zenderstreeknieuws-aan-de-slag-in-de-nieuwe-groente-en-beleeftuin/
https://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2016/03/16/zenderstreeknieuws-aanpakken-tijdens-gezellig-klussenfeest/
https://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2016/03/14/nldoet-2016-een-superdag/
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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 friszuur sap 

Proeverij in MIJ 

Eetbaar IJsselstein heeft de organisatie gedaan, in 

samenwerking met Museum IJsselstein. Lokale, groene 

standhouders hielpen mee.  

 

 Foto van de kraam van Eetbaar IJsselstein tijdens de       

Proeverij – bericht op de voorpagina van de veelgelezen 

Zenderstreeknieuws. Er waren zo’n 400 bezoekers.  

 

Bestuursvergaderingen 

Bijeenkomen van het bestuur. Plannen en organiseren 

van activiteiten, lijnen uitzetten voor de stichting. In 

2016 zijn er maandelijks vergaderingen gehouden.  

Extra activiteiten & deelnames 

Ook in 2016 zijn er weer allerlei extra activiteiten 

geweest, vaak in samenwerking met andere 

organisaties.  

 

 6 januari – Everdien Smeenk van Vogelwacht 

Utrecht hangt nestkastjes voor vogels op bij de 

Hooghe Camp tuin. Lees meer 

 

 25 januari – Eetbaar IJsselstein is aanwezig bij het 

IJ van IJsselstein, georganiseerd door Bilbliotheek 

Lek&Ijssel en anderen. Lees meer 

 

 3 februari – Eetbaar IJsselstein is bij het overleg 

over de nieuwe wijktuin in Achterveld om 

ervaringen uit te wisselen en tips te geven.  

 

 13 februari – Eetbaar IJsselstein mag gebruikt 

tuingereedschap ophalen bij een inwoner van 

IJsselstein. Lees meer 

 

 5 maart – Eetbaar IJsselstein staat met een stand 

op Internationale Vrouwendag, georganiseerd 

door Vrouwen&IJsselstein. Lees meer 

 

 6 maart – Eetbaar IJsselstein bezoekt de 

botanische tuinen in Utrecht met onder ander een 

kraam van de Tuinen van Weldadigheid met 

bijzondere zaden. Lees meer  

 

 17 maart – Baanbreker leerlingen aan het werk in 

de Historische Kruidentuin, in het kader van 

landelijke schoonmaakdag. Lees meer 

 

 21 april – Eetbaar IJsselstein levert bloemenzaden 

voor Amnesty International project van AI 

Ijsselsein-Nieuwegein. Lees meer 

 

 30 april – Plantenzadenmarkt georganiseerd door 

Eetbaar IJsselstein in de Hooghe Camp tuin samen 

met allerlei groen liefhebbers. Lees meer 

 

 25 mei – Eetbaar IJsselstein in het zonnetje gezet 

door een delegatie van D66 als Lokale Held. Lees 

meer 

 

https://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2016/01/07/vogelkastje-hooghe-camp/
https://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2016/01/26/eetbaar-ijsselstein-bij-ij-van-ijsselstein-25jan16-in-bieb/
https://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2016/02/13/zenderstreeknieuws-oud-tuingereedschap-welkom/
https://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2016/03/04/eetbaar-ijsselstein-bij-int-vrouwendag-op-5-maart-2016/
https://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2016/03/07/de-tuinen-van-weldadigheid-in-veenhuizen/
https://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2016/03/18/baanbreker-leerlingen-aan-het-werk-in-de-kruidentuin/
https://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2016/04/21/eetbaar-ijsselstein-levert-bloemenzaden-voor-amnesty-international-project/
https://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2016/04/08/plantenzadenmarkt-bij-de-hooghe-camp-za-30-april-van-13-15-uur/
https://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2016/05/26/zenderstreeknieuws-eetbaar-heeft-een-lokale-held/
https://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2016/05/26/zenderstreeknieuws-eetbaar-heeft-een-lokale-held/
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 26 mei – Eetbaar IJsselstein doet mee met de 

Stekjesmarkt georganiseerd door GroenLinks. 

 Lees meer 

 

 6 juni – Proeverijtje in de Hooghe Camp tuin heel 

geslaagd. Lees meer 

 

 

 18 juni – Open Tuinendag met Groei&Bloei. 

Lees meer  

 

 22 juni – Pop-up diner in Vergadercentrum 

IJsselstaete is voor herhaling vatbaar. Met proeven 

van allemaal eigengemaakte gerechten, zoveel 

mogelijk biologisch, door IJsselsteinse bewoners. 

Lees meer 

 

 6 juli – Kinderen van Obs de Trekvogel maken een 

bloemenschilderij in de Historische Kruidentuin in 

het kader van Zomerfeest. Lees meer 

 

 

 17 juli – Bloemplukmiddag in de Hooghe Camp 

tuin. Lees meer 

 

 

 22 juli – Borrelen bij de Hooghe Camp. Lees meer 

 

 10 september – Eetbaar IJsselstein doet mee aan 

de 1
e
 Bourgondische Zomeravond in IJsselstein.  

 

Lees meer 

 

 14 september – Appels laten persen bij Mobipers 

in Zoelen. Lees meer 

 

 22 september – Agnes Samson, diëtiste, staat op 

de Fit&Veilig markt met olijfkomkommers en 

kruiden uit de Hooghe Camp tuin. Lees meer 

 

 3 oktober – Eetbaar IJsselstein geeft een 

presentatie over De Hooghe Camp Groente- en 

Beleeftuin in Mariënstein, in het kader van de 

Week van de Smaak. Lees meer 

 

 14 oktober – Eetbaar IJsselstein doet mee met de 

Dag van de Duurzaamheid georganiseerd door 

Gemeente IJsselstein. Lees meer 

 

 12 november – Tuingroep evaluatie van de 

Historische Kruidentuin door de regelmatige 

vrijwilligsters.   

https://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2016/05/26/zenderstreeknieuws-drukte-op-de-stekjesmarkt/
https://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2016/06/07/1e-proeverijtje-hooghe-camp-superleuk/
https://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2016/06/18/leuke-open-tuinendag-met-groeibloei/
https://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2016/06/22/pop-up-diner-voor-herhaling-vatbaar/
https://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2016/07/08/obs-de-trekvogel-kinderen-maken-bloemschilderij/
https://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2016/07/17/gezellige-bloemplukmiddag-bij-de-hooghe-camp/
https://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2016/07/21/borrelen-bij-de-hooghe-camp-vrijdag-22-juli-van-20-22-uur/
https://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2016/09/05/eetbaar-ijsselstein-en-museum-ijsselstein-doen-mee-aan-1e-bourgondische-zomeravond-zaterdag-10-september-van-18-22-uur/
https://www.facebook.com/pg/EetbaarIJsselstein/photos/?tab=album&album_id=549441941920449
https://www.facebook.com/EetbaarIJsselstein/photos/a.137985416399439.1073741828.128482950683019/552832004914776/?type=3&theater
https://www.facebook.com/pg/EetbaarIJsselstein/photos/?tab=album&album_id=560721587459151
https://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2016/10/14/dag-van-de-duurzaamheid-weer-een-succes/
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Meer over de Groente- en beleeftuin De Hooghe Camp 
 

Een van de partners tijdens de aanleg van de Hooghe Camp tuin is BSO IJsselstein 

Schoolwoningen (in de Ark van Noach). Samen met imker Rob Kosterman en 

anderen maken de kinderen een prachtig insectenhotel. Lees meer 

 

De kinderen krijgen ter voorbereiding lessen over bijen. Lees meer  

 

Op 16 april is de tuin officieel geopend door burgemeester Patrick van Domburg, 

met behulp van leerlingen van de BSO.  We hebben er ondanks een regenachtige 

dag een groot feest van gemaakt, samen met AxionContinu.  

 

 

 

  

https://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2016/01/20/riant-bijenhotel-ontworpen-en-gemaakt-door-bso-ijsselstein-kids/
https://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2016/01/07/insectenhotel-hooghe-camp/
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Feestelijke opening van de Groente- en beleeftuin De Hooghe Camp 

Foto impressie 

Het was een heugelijke dag in de Hooghe Camp Groente- en beleeftuin, ondanks het deels 

regenachtige weer. De opening startte buiten, en werd daarna in restaurant de Tamboerijn 

voortgezet. De dansen van de bijtjes en vlindertjes van de BSO waren geweldig, en de 

burgemeester van IJsselstein opende samen met de kinderen de tuin door het bijenhotel te 

onthullen. Dank aan iedereen die meegeholpen heeft en een bezoek gebracht heeft!  

In 2016 hebben we, samen met bewoners en bezoekers, veel plezier beleefd in de tuin. Was de 

tuin in april nog pril, in juni was het al een plaatje met vele eetbare bloemen, kruiden, sierbloemen, 

fruitstruiken en (vergeten) groentes.  

Later in het jaar is de tuin ook een Geocache locatie geworden. De Historische Kruidentuin is al 

langer een Geocache locatie. Dat betekent dat degenen die meedoen met deze speurtochten een 

cache komen zoeken in de tuin, en daarbij ook de tuin bezoeken. Geocache locaties zijn vaak 

mooie en/of interessante locaties.  
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Meer over de Historische Kruidentuin  

 

 

De Historische Kruidentuin heeft in 2014 de huidige invulling gekregen als kruidentuin, naar 

voorbeeld van vroegere kloostertuinen. In die tijd was het gebruikelijk om tuinen in te delen naar 

windrichting, seizoen en elementen. Daar passen bepaalde kleuren en vormen bij. Wij volgen deze 

indeling. Daarnaast volgen we principes uit de permacultuur, waarbij respect voor de natuur 

voorop staat.  

In 2016 stonden er zo’n 120 verschillende kruiden, eetbare bloemen, sierplanten en fruitstruiken in 

de Historische Kruidentuin. Een grote biodiversiteit dus. Dat is te onder andere te merken aan de 

vlinders, hommels en bijen die de tuin aantrekt. De plannen zijn om het aantal verschillende 

planten in 2017 te verhogen naar 150.  

De Historische Kruidentuin vormt intussen een gewaardeerde plek om naar toe te gaan voor 

IJsselsteiners. Gidsen vertellen over de tuin, en zelfs de burgemeester laat af en toe de tuin zien 

aan bezoekers. In 2015 is het naastgelegen Kloosterplantsoen opgeknapt, de flats die er stonden 

zijn verdwenen en hebben plaatsgemaakt voor een park met een mooie speeltuin. Het heeft de 

ligging van de kruidentuin nog mooier gemaakt. 
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Meer over de Appelpluk  

Zoals gezegd, in september 2013 organiseerde Eetbaar IJsselstein voor het eerst een Appelpluk in 

het openbaar groen, in het Wereldomroeppad in Zenderpark. Op de foto de 4e Appelpluk, weer op 

hetzelfde fietspad. Het is een van de vele leuke openbare boomgaardjes in IJsselstein. Er staan 

langs dit pad zo’n 80 verschillende appelboomsoorten, waarvan er vele bijna niet meer terug te 

vinden zijn. Supermarkten hebben het aantal soorten appels enorm teruggebracht, vanwege eisen 

aan distributie die gesteld worden. Veel soorten dreigen verloren te gaan. De bomen langs beide 

kanten van dit pad zijn allemaal van een unieke soort.  

Gewapend met trapjes en appelvangers zijn jong & oud deze dag aan het plukken gegaan. Hoe 

leuk is dat, dat in IJsselstein de appels (en peren) voor het oprapen hangen! Dat is best uniek te 

noemen. Eetbaar IJsselstein wil er graag de aandacht op vestigen, dat dit mogelijk is voor 

bewoners, niet alleen tijdens de Appelpluk, maar tijdens het hele appelseizoen. Op onze website 

geven we tips op appels te plukken en nog meer appelpluk tips. Eetbaar IJsselstein laat van een 

deel van de appels appelsap persen. Dat is 100% appelsap, zonder toevoegingen. Het is dankzij 

pasteurisatie 2 jaar houdbaar, en na opening 2 maanden. Een (h)eerlijk IJsselsteins product.  

Op de website is ook informatie te vinden over het leuke boekje Appels & Peren van Hanneke van 

Dijk, over de aanleg van de boomgaardjes en de collectie.   

https://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2015/09/23/top-9-appel-tips/
https://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2014/08/22/weet-je-dat-tips-voor-het-plukken-van-appels/
https://eetbaarijsselstein.wordpress.com/fruitbomencollectie/
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Website 

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 2016 zijn er vele persberichten en artikelen over 

Eetbaar IJsselstein in de Zenderstreeknieuws geplaatst, 

zoals bovenstaand bericht over de Appelpluk in het 

openbaar groen van IJsselstein.   

Lees meer over In de Pers 2016  

 

 

 

 

 PUBLICITEIT 

Eetbaar IJsselstein in het goed gelezen 

lokale blad de Zenderstreeknieuws 

https://eetbaarijsselstein.wordpress.com/contact/over/in-de-pers-2016/
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Bestuur 

Het huidige bestuur bestaat uit Clarie van de 

Langenberg (voorzitter/secretaris) en Welmoed Osinga 

(penningmeester). Het bestuur komt maandelijks bij 

elkaar om de stichting vorm te geven en activiteiten te 

organiseren.  Wilma Nijman is contactpersoon 

Vrienden van Eetbaar IJsselstein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrijwilligers  

Sommigen komen naar de algemene informatie 

bijeenkomsten, andere doen liever mee met de 

activiteiten. Het totaal aantal vrijwilligers schommelt 

rond de 30-35 personen en verloopt gedurende het 

jaar. Er zijn twee tuingroepen die de tuinen 

onderhouden, en anderen helpen met activiteiten of 

evenementen, zoals een Thee-team. Eetbaar IJsselstein 

staat ingeschreven bij de vrijwilligerscentrale. 

 

INTERNE ORGANISATIE 

Bij de stichting Eetbaar IJsselstein 

werken alleen vrijwilligers. Het bestuur 

is onbezoldigd.  
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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. 

 

Beplanting wordt vaak verkregen door middel van 

ruilen met andere tuiniers en wordt ook regelmatig 

geschonken door hen aan Eetbaar IJsselstein. Ook 

kweken we zelf planten uit zaad, dat deels uit onze 

eigen tuinen komt. Het gewonnen zaad verpakken we 

in kleine verpakkingen voor verkoop.  

 

 

Zaden inpakken tijdens  

gezellige avond 

 

Communicatie 

Om deelnemers en andere belangstellenden op de 

hoogte te houden worden er diverse communicatie 

kanalen gebruikt:  

 

Website http://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. In 2016 waren er bijna 8.000 bezoekers 

op de website.  

 

Facebook pagina EetbaarIJsselstein 

Deze pagina heeft momenteel 373 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 442 

volgers.  

 

Nieuwsbrief 

Eetbaar IJsselstein geeft een nieuwsbrief uit, die 

ongeveer 130 volgers heeft.  

 

 

  

https://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2014/04/06/wil-je-ook-vriend-van-eetbaar-ijsselstein-zijn/
http://www.eetbaarijsselstein.nl/
http://www.facebook.com/eetbaarijsselstein
http://www.twitter.com/eetbaarijsselst
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EXTERNE CONTACTEN 

Eetbaar IJsselstein heeft ook in 2016 met 

allerlei organisaties samengewerkt. Een  

alfabetisch overzicht in vogelvlucht. Op de 

foto: imker Rob Kosterman helpt in de BSO 

met maken van  een insectenhotel.  
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Amnesty International 

Afdeling IJsselstein/Nieuwegein In 2016 heeft 

Eetbaar IJsselstein zaden mogen leveren aan 

een project van AI. 

 

AxionContinu, locatie Mariënstein | De 

Hooghe Camp 

In samenwerking met AxionContinu en met 

subsidie van het Oranje Fonds en het 

wijkbudget heeft Eetbaar IJsselstein een 

Groente- en beleeftuin aan laten leggen bij 

De Hooghe Camp II. Deze wijktuin ligt langs 

de Groene Dijk, tegenover de tennisvelden.  

Eetbaar IJsselstein heeft tijdens de Week van 

de Smaak een presentatie gegeven over deze 

tuin.  

 

Baanbreker 

Leerlingen van verschillende groepen hebben 

Eetbaar IJsselstein in 2016 geholpen met het 

opschonen van de kruidentuin in het kader 

van Nationale Schoonmaakdag. 

 

Berthe van IJsselstein 

Vaste promoter van onze activiteiten en 

afnemer van kruiden.  

 

Biomonkie 

Deelnemer van de Proeverij 2016.  

 

Bijenvereniging IJsselstein 

De bijenvereniging IJsselstein heeft Eetbaar 

IJsselstein meerdere keren geholpen met 

activiteiten voor kinderen waarbij bijenhotels 

gemaakt werden. De bijenvereniging neemt 

deel aan de opening van de Hooghe Camp 

tuin op 16 april 2016 en aan de Proeverij.  

 

BSO IJsselstein 

Gabriëlle van de BSO neemt deel aan de 

projectgroep De Hooghe Camp en 

organiseert activiteiten met de kinderen van 

haar groepen, samen met een collega. 

Kinderen hebben de Opening van De Hooghe 

Camp tuin opgeluistert met een vlinder- en 

bijendans en hebben naambordjes gemaakt 

voor planten in de tuin. De BSO gaat een van 

de tuinvakken bij De Hooghe Camp 

onderhouden. 

 

Bourgondische Zomeravond Comité 

Eetbaar IJsselstein heeft deelgenomen aan de 

eerste avond in oktober 2016.  

 

Cirkeltje Rond 

In 2016 is Eetbaar IJsselstein op bezoek 

geweest bij Cirkeltje Rond, een buurttuin in 

Nieuwegein om uit te wisselen. 

 

Ervaar Kers 

Organiseert activiteiten voor kinderen op 

natuur plekken, zoals de Historische 

Kruidentuin.  

 

Ewoud 

Uitwisseling over moestuinen met de 

activiteitenbegeleiding van Ewoud. Flyers van 

Eetbaar IJsselstein activiteiten worden in 

Ewoud opgehangen. Eetbaar IJsselstein 

draagt bij aan de Vlinderspeurtocht die 

ontwikkeld wordt door Ewoud en Pulse. 

 

Flairtje 

Tijdens de Proeverij zijn er diverse Flairtjes 

gepresenteerd.  
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Fotografie Corine van Kuilenburg 

Tijdens de Proeverij heeft zij een 

fotoreportage gemaakt voor Eetbaar 

IJsselstein.  

 

Gemeente IJsselstein 

Eetbaar IJsselstein onderhoudt de Historische 

Kruidentuin in het Vestingsplantsoen, een 

openbare tuin van de gemeente. Er is overleg 

over praktische zaken van de tuin met de 

gemeente. Op verzoek van Gemeente 

IJsselstein heeft Eetbaar IJsselstein 

deelgenomen aan de Dag van de 

Duurzaamheid in 2015 en 2016. 

 

Geocoaching 

Zowel de Historische Kruidentuin in het 

Vestingsplantsoen als de Wijktuin De Hooghe 

Camp langs de Groene Dijk is een geolocatie. 

 

Groei  & Bloei 

In 2015 en in 2016 heeft Eetbaar IJsselstein 

met de Historische Kruidentuin deelgenomen 

aan de Open Tuinendag van Groei & Bloei.  

 

GroenLinks IJsselstein 

Eetbaar IJsselstein neemt in 2016 voor de 3e 

keer deel aan de jaarlijkse stekjesmarkt van 

GroenLinks, zowel met de organisatie als 

tijdens de markt. Daarnaast helpt GroenLinks 

van het begin af aan in de tuinen tijdens 

NLdoet. 

 

GroenDichterbij 

Eetbaar IJsselstein heeft 2x deelgenomen aan 

fotowedstrijden van GroenDichterbij, is bij 

evenementen geweest en is aangesloten bij 

dit netwerk.  

Ook in 2016 zijn we naar de landelijke 

inspiratiedag van dit netwerk geweest waar 

we onder andere een permacultuur workshop 

gevolgd hebben.  

 

Hoveniersbedrijf  

Natuur, Groen en Beleving 

Eigenaar Hans Lappee heeft de Groente- en 

beleeftuin bij de Hooghe Camp aangelegd. 

Daarnaast heeft hij op vrijwillige basis vanaf 

het begin van het bestaan van Eetbaar 

IJsselstein met tal van praktische zaken 

geholpen, zoals het realiseren van looppaden 

in de Historische Kruidentuin vakken, bij 

NLdoet en adviseren over tuinzaken.  

 

Isselwaerde 

In 2015 is er een uitwisseling gestart tussen 

de activiteitenbegeleiding van zorgcentrum 

Isselwaerde en Eetbaar IJsselstein. Met ingang 

van 2016 zorgen twee vrijwilligers voor de 

moestuin, op aanraden van Eetbaar 

IJsselstein. Ook heeft Isselwaerde advies 

gevraagd aan Eetbaar IJsselstein over nieuwe 

ideeën om meer leven te brengen in de 

omringende tuinen.  

 

Kimara 

Deelnemer Proeverij 2016.  

 

Kerstavond van Mevrouw Klein 

Sprokkelhorst 

Eetbaar IJsselstein heeft meegedaan met de 

Kerstavond door de Historische Kruidentuin 

mooi te verlichten voor een doorgang van 

Museum IJsselstein naar het 

Vestingsplantsoen.  
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Kingsdish 

In 2016 heeft Kingsdish meegedaan met een 

proeverijtje bij De Hooghe Camp en met de 

Proeverij in Museum IJsselstein.  

 

MAS 

Via MAS kunnen leerlingen van middelbare 

scholen hun maatschappelijke stage 

vervullen. In 2015 en 2016 hebben leerlingen 

in de Historische Kruidentuin geholpen. 

 

Mevrouw Soapz 

Deelnemer Proeverij 2016. Daarnaast is er 

regelmatig uitwisseling en gebruikt Mevrouw 

Soapz kruiden uit de tuinen voor haar 

natuurlijke producten. Ook heeft zij 

meegewerkt aan diverse activiteiten.  

 

Miep Mozaïek 

Miep Mozaïek verzorgde tijdens de opening 

van de Hooghe Camp tuin op 16 april 2016 

een kleine tentoonstelling van haar werk. 

 

MIJ – Museum IJsselstein 

Museum IJsselstein helpt Eetbaar IJsselstein 

met het bieden van opslagruimte en groen 

afval verwijdering. Daarnaast organiseert 

Eetbaar IJsselstein de jaarlijkse drukbezochte 

Proeverij in en met Museum IJsselstein en 

hebben wij samengewerkt tijdens de 

Bourgondische Zomeravond.  

 

OBS de Treksvogel 

Tijdens het Zomerfeest 2016 heeft een groep 

kinderen van De Trekvogel onder leiding van 

hun juf bloemschilderijen gemaakt in de 

Historische Kruidentuin. 

 

Permacultuur tuin Ivon & Harm 

Ivon heeft Eetbaar IJsselstein met advies en 

beplanting geholpen met het opstarten van 

de Historische Kruidentuin en zij zit in de 

projectgroep van de Hooghe Camp tuin. 

 

Pro-Enerchi 

Pro-Enerchi heeft meegeholpen met het Pop-

up diner dat Eetbaar IJsselstein organiseerde.  

 

Stichting Pulse 

Bij de Opening van de Hooghe Camp tuin 

heeft Stichting Pulse gezorgd voor een 

kwalitatieve verbetering van het logo en 2000 

flyers voor de opening. Op verzoek van Pulse 

heeft Eetbaar IJsselstein meerdere malen 

inhoudelijk advies gegeven betreffende het 

opstarten van een wijktuin aan de 

Achtersloot. Daarnaast beheert de stichting 

wijkbudgetten. Ook is er in 2016 

samenwerking geweest met de Appelpluk. 

Voor het project Fit&Veilig heeft Eetbaar 

IJsselstein producten uit de tuin geleverd aan 

diëtiste Agnes Samson.  

 

Terberg Benschop 

Terberg Benschop heeft Eetbaar IJsselstein 

met 11 man geholpen tijdens NLdoet 2016. 

 

Ton Willemse Fotografie 

Fotografie in de tuinen van Eetbaar IJsselstein.  

 

Uit in IJsselstein 

Eetbaar IJsselstein is aanbieder op de website 

van Uit in IJsselstein en gaat ook regelmatig 

naar een cultuurcafe. Ook hebben we 2x 

meegedaan met de Recreatiemarkt die Uit in 

IJsselstein jaarlijks organiseert.  
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Gidsen van de stadswandelingen vertellen 

hun deelnemers vaak over de Historische 

Kruidentuin, waar een aantal wandelingen 

langskomen. De Historische Kruidentuin doet 

mee met een audiotour die gerealiseerd 

wordt door Uit in IJsselstein.  

 

Vergadercentrum IJsselstaete 

Deelnemer Proeverij 2016 met een foodtruck. 

Daarnaast mocht Eetbaar IJsselstein gratis een 

ruimte gebruiken tijdens het Pop-up diner, 

toen het weer te slecht bleek om het diner 

buiten te kunnen houden.  

 

Vlinderidylle IJsselstein 

De Vlinderidylle neemt deel aan de opening 

van de Hooghe Camp tuin op 16 april 2016. 

Daarnaast is er uitwisseling over 

vlindervriendelijke beplanting. 

 

Vluchtelingenwerk 

Vluchtelingen zijn welkom om mee te doen 

met tuinonderhoud of het realiseren van 

evenementen. Tijdens NLdoet 2016 heeft een 

vluchteling meegeholpen met de aanleg van 

De Hooghe Camp tuin en zal hij vaker 

meehelpen met het onderhoud. Een groep 

dames heeft lekkers gebakken voor Thee in 

de Tuin. 

 

Volkje 

Emmy Reichgelt van Volkje heeft meerdere 

prachtige posters voor Eetbaar IJsselstein 

gemaakt. Ook heeft zij een kleine 

tentoonstelling gerealiseerd tijdens Thee in 

de Tuin in de Historische Kruidentuin. 

 

Vrouwen & IJsselstein 

Eetbaar IJsselstein is voortgekomen uit 

Vrouwen & IJsselstein en in 2014 een 

zelfstandige stichting geworden. V&IJ heeft 

meerdere keren deelgenomen aan de 

Proeverij die Eetbaar IJsselstein met MIJ 

organiseert. Eetbaar IJsselstein heeft 

meerdere keren deelgenomen aan 

internationale vrouwendag van V&IJ. 

 

Wereldwinkel IJsselstein 

Deelnemer Proeverij 2016.  

 

Wijktuin Groen Trefpunt 

De wijktuin was deelnemer van de Proeverij 

2016. Daarnaast zijn er diverse uitwisselingen 

geweest.  

 

Zuccotto Chocolaterie 

Bijdrage aan de Proeverij 2016 door heerlijke 

chocolaatjes met logo van MIJ en EIJ te 

schenken voor bij koffie & thee.  


