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Eindrapportage project Hooghe Camp  
 

Een nieuwe tuin aanleggen in samenwerking met AxionContinu 

In februari 2015 heeft Stichting Eetbaar IJsselstein contact gezocht met AxionContinu, een 

zorgorganisatie die onder andere het grote zorgcomplex Mariënstein (voor ouderen) onder haar 

beheer heeft om een nieuwe groentetuin aan te kunnen leggen als groen ontmoetingspunt.  

Zorgmanager Joke van der Weiden is enthousiast over een samenwerking en geeft ons de 

gelegenheid een stuk grond in gebruik te nemen bij De Hooghe Camp serviceappartementen.  

Meer informatie op onze website 

 

De aanleg wordt in gang gezet 

Eetbaar IJsselstein vormt een projectgroep met 6 leden:  Quina Paz Fonseca  (bestuur EIJ), Clarie van 

de Langenberg (bestuur EIJ), Ivon Vrolijk (ervaren permacultuurtuinier met moestuin), Gabriëlle In ’t 

Hout (pedagogsich medewerkster  bij BSO IJsselstein en enthousiast permacultuurtuinier), Wilma 

Nijman (ervaren moestuinier) en Hans Lappee (eigenaar hoveniersbedrijf “Natuur, Groen en 

Beleving”).  Meer informatie op onze website 

Subsidies 

Eetbaar IJsselstein vraagt subsidie aan bij het Oranje Fonds en het wijkbudget van de Gemeente 

IJsselstein om de tuin aan te kunnen leggen. We hebben daarvoor € 4900,- nodig, als we daarnaast 

veel hulp van vrijwilligers krijgen om de tuin aan te leggen. De subsidies worden toegekend, waarvan 

een persbericht verschijnt in het lokale blad De Zenderstreeknieuws: link naar persbericht 

 

Het plan voor De Hooghe Camp 

De projectgroep zet de visie op de Groente- en beleeftuin om in plannen en de hovenier maakt een 

tekening voor de tuin. Er komt een groot halfrond terras met zitjes, daaromheen groente-, kruiden- 

en sierbloembedden, doorkruist met brede paden en omzoomd door een hoge robuuste pergola van 

boomstammen. Inmiddels heeft de bewonerscommissie van de serviceappartementen ook 

ingestemd met de plannen. De tuin wordt leuk om in te tuinieren, in te zitten en doorheen te 

wandelen. Meer informatie op onze website 

 

Aanvullingen op de tuin 

Intussen haakt de Vogelwacht Utrecht aan door een vogelhuisje op te hangen in de buurt van onze 

tuin, en maken de BSO kinderen met behulp van hoofdimker Rob Kosterman en anderen een groot 

insectenhotel.  Foto-impressie van het insectenhotel. 

 

Aanleg tuin gestart 

Na heel veel regenachtige dagen kan de hovenier op 20 januari eindelijk starten met het 

voorbereiden van de grond voor de aanleg. Er moet een groot stuk afgegraven worden, om plaats te 

maken voor klein puin waarop later de gralux paden en het centrale terras aangelegd kunnen 

worden, en voor de tuinvakken waarin tuinaarde komt.  Meer informatie op onze website 

 

https://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2015/02/10/eetbaar-ijsselstein-in-gesprek-met-marienstein-over-eetbaar-siertuin/
https://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2015/04/24/gezamenlijke-eetbare-siertuin-bij-de-hooghe-camp-in-ijsselstein/
https://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2015/08/27/zenderstreeknieuws-subsidies-voor-beleeftuin-marienstein/
Er%20komt%20een%20groot%20halfrond%20terras%20met%20zitjes,%20daaromheen%20groente-,%20kruiden-%20en%20sierbloembedden,%20doorkruist%20met%20brede%20paden%20en%20omzoomd%20door%20een%20hoge%20robuuste%20pergola%20van%20boomstammen.
https://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2016/01/07/vogelkastje-hooghe-camp/
https://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2016/01/07/insectenhotel-hooghe-camp/
https://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2016/01/20/riant-bijenhotel-ontworpen-en-gemaakt-door-bso-ijsselstein-kids/
https://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2016/01/20/aanleg-gemeenschappelijke-groente-en-beleeftuin-bij-de-hooghe-camp-gestart/
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De hovenier werkt nu een aantal dagen door om de tuin goed voor te bereiden voor de Klusdagen 

met vrijwilligers die we willen plannen: foto-impressie 

 

1e Klusdag heel geslaagd 

Na al het voorwerk van de hovenier gaan we met 12 vrijwilligers hard aan de slag om de hopen klein 

puin en later gralux op de juiste plekken te kruien. Een flink karwei  dat door de inzet van iedereen 

goed geslaagd was. Van AxionContinu kregen we een lekkere lunch aangeboden.  Meer informatie op 

onze website 

 

Op de voorpagina van de Zenderstreeknieuws 

Leuk! We staan op de voorpagina met onze 1e Klusdag! Met een veelzeggende foto en verwijzing 

naar het Oranje Fonds en wijkbudget als subsidieverstrekkers.  Persbericht 

 

2e Klusdag  

Op 20 februari, na heel veel duimen voor droog weer, kunnen we een 2e Klusdag door laten gaan. 

Gelukkig weer hulp van vrijwilligers. Een impressie op onze website 

 

NLdoet 2016 – een superdag 

Eetbaar IJsselstein doet voor de 3e keer mee met NLdoet van het Oranje Fonds, deze keer ook op de 

locatie Hooghe Camp. Met zo’n 25 (!) vrijwilligers wordt er die dag keihard gewerkt en zelfs nog 

langer dan de geplande uren doorgegaan.  Er is een robuuste pergola neergezet van boomstammen 

en er is een grote verhoogde plantenbak getimmerd. De bewoners van De Hooghe Camp steken hun 

bewondering voor de klussers niet onder stoelen of banken. We krijgen een lekkere lunch van 

AxionContinu en koffie/thee. Echt een superdag! Lees meer op onze website  - Persbericht NLdoet 

 

Feestelijke mijlpaal – Opening van de tuin door de burgemeester 

Op 16 april 2016 werd de tuin geopend. Burgemeester Patrick van Domburg opende de tuin met 

behulp van vlinders en bijen van BSO IJsselstein. Zorgmanager Joke van der Weiden en de voorzitster 

van Eetbaar IJsselstein hielden een woordje en er werd een dans opgevoerd door vlinders en bijen 

van de BSO. Er was flink wat belangstelling van omwonenden, bewoners van De Hooghe Camp en 

IJsselstein. De bewonerscommissie bedankt de projectgroep van Eetbaar IJsselstein met 

cadeaubonnen, uitgereikt door voorzitster Mw. Jongerius. Het was een heugelijke dag voor Eetbaar 

IJsselstein waar we met plezier op terug kijken.  Een impressie  -  Persbericht Opening 

 

Tuinieren en wandelen in de Hooghe Camp 

Sinds de opening wordt er elke woensdag van 15-18 uur getuinierd met 3-4 vrijwilligers in de tuin. 

Daarvan wordt steeds een fotoverslag op onze Facebook pagina gezet. Intussen staat er in de meeste 

tuinvakken al beplanting. De eerste radijs en pluksla is geoogst. Er staan fruitstruiken, groenten, 

eetbare bloemen en sierbloemen. Op het centrale terras zijn tuinstoelen neergezet voor wie even in 

het zonnetje wil zitten. Medewerkers van AxionContinu vertellen dat er regelmatig bewoners door 

de tuin heen wandelen en de plantjes bekijken.  Voorbeeld van tuinmiddag op Facebook 

 

Ruilmarkt Stekje & zaden   

De 1e Ruilmarkt op 30 april 2016 bij de Hooghe Camp was een leuke uitwisseling met ruim 30 

gelijkgestemden, met beginnende moestuinen of juist al veel plantervaring. Met enthousiaste 

https://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2016/01/22/aanleg-groente-en-beleeftuin-de-hooghe-camp-dag-3/
https://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2016/01/24/1e-klusdag-nieuwe-groentetuin-heel-geslaagd/
https://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2016/01/24/1e-klusdag-nieuwe-groentetuin-heel-geslaagd/
https://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2016/01/27/voorpagina-zenderstreeknieuws-aan-de-slag-in-de-nieuwe-groente-en-beleeftuin/
https://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2016/02/20/leuke-2e-klusdag-tuin-de-hooghe-camp/
https://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2016/03/14/nldoet-2016-een-superdag/
https://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2016/03/10/zenderstreeknieuws-nl-doet-klussenfeest/
Burgemeester%20Patrick%20van%20Domburg%20opende%20de%20tuin%20met%20behulp%20van%20vlinders%20en%20bijen%20van%20BSO%20IJsselstein.%20Er%20was%20flink%20wat%20belangstelling%20van%20omwonenden,%20bewoners%20van%20De%20Hooghe%20Camp%20en%20IJsselstein.%20Het%20was%20een%20heugelijke%20dag%20voor%20Eetbaar%20IJsselstein%20waar%20we%20me
https://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2016/04/20/zenderstreeknieuws-groen-is-om-te-doen-in-de-groente-en-beleeftuin/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.501828500015127.1073741970.128482950683019&type=3
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uitwisseling uit onder andere Bunnik, Nieuwegein, Benschop en natuurlijk IJsselstein zelf. Ook een 

enkele bewoonster van de Hooghe Camp kwam langs met gezelschap. Ontroerend was een 

bewoonster in rolstoel die met haar dochter was, die het zo fijn vond dat haar dochter haar mee naar 

buiten nam en de dochter die het fijn vond dat deze plek erbij gekomen is om doorheen te lopen 

tijdens het wandelen.  

Fotoverslag op Facebook 

 

Proeverijtje 

Op 29 mei staat er een Proeverijtje gepland op het terras van de Hooghe Camp. Al een heel aantal 

vrijwilligers heeft zich gemeld om iets te proeven te maken met een of meer ingrediënten uit de 

Hooghe Camp tuin of de kruidentuin. De bewoners van de Hooghe Camp hebben een uitnodiging in 

hun brievenbus gekregen om te komen proeven.  Uitnodiging op website 

 

Agenda 2016  

Naast de vaste tuindagen op woensdagmiddag waarop bewoners ook een kopje kruidenthee kunnen 

komen drinken, zullen er als het zonnige weer toeneemt meer tuindagen en – avonden gepland 

worden.  Daarnaast zullen er activiteiten gehouden worden als kruidenbosjes maken, een 

bloemplukmiddag, een oogstfeest en burendag.  

 

 

IJsselstein, 27 mei 2016  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.495152707349373.1073741962.128482950683019&type=3
https://eetbaarijsselstein.wordpress.com/2016/05/14/proeverijtje-hooghe-camp/

