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VOORWOORD
Vrijwilligers van Eetbaar IJsselstein beheren en
onderhouden twee eetbare siertuinen
Onze tuinen worden onderhouden met respect voor

Twee eetbare siertuinen

de natuur. In onze ogen zijn biologisch verbouwde

Met vrijwilligers beheert en onderhoudt Stichting

groenten een stuk gezonder. Er valt veel te genieten

Eetbaar IJsselstein sinds 2014 de Historische

tijdens het tuinieren of zitten op het terras. De stad

Kruidentuin langs de Walkade in samenwerking met

wordt er ook mooier van. Zo is de Historische

Gemeente IJsselstein, en sinds 2016 de Groente- en

Kruidentuin inmiddels opgenomen in Vlinderpad

beleeftuin De Hooghe Camp langs de Groene Dijk, in

Nieuwpoort en in audiotour Stadswandeling door

samenwerking met AxionContinu. Tijdens de

IJsselstein. Het veelgelezen plaatselijke blad

tuinmiddagen kan iedereen die dat wil een gratis kopje

Zenderstreeknieuws besteedt regelmatig aandacht aan

kruidenthee krijgen. De tuinen zijn vrij toegankelijk.

activiteiten in de tuinen, daarbij bijdragend aan de

Ook organiseren de vrijwilligers allerlei activiteiten in

zichtbaarheid ervan. Wij hopen dat onze tuinen een

de tuinen, zoals Thee in de Tuin, tuinuitjes,

inspiratie zijn om de eigen tuin ook meer eetbaar te

stekjesmarkten, een biologische markt en

maken, en ervaring op te doen met het verbouwen van

bloemplukmiddagen.

eigen groenten, kruiden en fruitstruiken.

Doelstelling

Bestuur Stichting Eetbaar IJsselstein

Eetbaar IJsselstein wil zorgen voor mooie

- Clarie van de Langenberg

ontmoetingsplekken te midden van eetbaar groen, en

- Welmoed Osinga

daarmee de sociale binding versterken.

Namens de vrijwilligers
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ACTIVITEITEN
N

Door en voor inwoners van IJsselstein:
NLdoet, Thee in de Tuin, Tuindagen,
Biologische markt, Stekjesmarkten, Proeverij,
Appelpluk en eetbare siertuinen
promoten en nog veel meer
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Kruidentuin in Vlinderpad & Audiotour

Biologische markt in Hooghe Camp tuin

In juli 2017 is het project Vlinderpad Nieuwpoort na

In onze tweede tuin, bij de service-appartementen De

veel overleg gerealiseerd door Stichting Pulse in

Hooghe Camp, is in augustus 2017 voor het eerst een

samenwerking met Ewoud, Stichting Eetbaar IJsselstein

Biologische markt gehouden in samenwerking met

en anderen. De Historische Kruidentuin is een

Wijktuin Achterveld en AxionContinu en hulp van vele

onderdeel van dit pad, dat loopt van Ewoud tot en met

vrijwilligers. Lokale organisaties en particulieren deden

de kruidentuin. Er is een boekje van gemaakt dat

daar aan mee, zoals Bijenvereniging IJsselstein,

aangeschaft kan worden met informatie en vragen

Mevrouw Soapz, Molen de Windotter, Kaas, Biomonkie,

over vlinders.

Groei&Bloei, Yoganiek, Bewonersvereniging
Achterveld-Groenvliet, Kruidentuin Maria van Eiteren,

In de Kruidentuin kunnen veel soorten vlinders gespot

Wereldwinkel IJsselstein, Met Pit, Zoet&Zuur van

worden, die op de kruiden en andere bloemen af

Sandra en Foekje met haar wildpluk producten. Het

komen. Bijvoorbeeld Atalanta’s, diverse soorten Witjes,

weer werkte enorm mee en het was een geweldige dag

Landkaartjes en Gekartelde Aurelia’s. Bijen, hommels

met veel bezoekers, waaronder veel bewoners van het

en ook grote Libellen zijn er ook vaak te zien.

zorgcentrum, op het prachtige terrein van
AxionContinu en het terras van de tuin.

Bord Vlinderpad bij de Kruidentuin

In 2017 is de Historische Kruidentuin, die al vaak
opgenomen werd en wordt in rondleidingen door
IJsselstein, ook opgenomen in de nieuwe audiotour
Stadswandeling IJsselstein van Uit in IJsselstein. Daarin
komen 18 IJsselsteinse pareltjes aan bod. Deze
Audiotour is gratis te downloaden via Izi.travel.

Biomarkt in Zenderstreeknieuws

Historische Kruidentuin in audiotour
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Tuinmiddagen met kruidenthee

NLdoet 2017

In 2017 waren er van maart tot en met oktober

Maart 2017 heeft Eetbaar IJsselstein met beide tuinen

tuinmiddagen wekelijks op vrijdag in de Historische

weer meegedaan met NLdoet, georganiseerd door het

Kruidentuin en op woensdag in de Hooghe Camp tuin,

Oranje Fonds. Dit is voor ons altijd een belangrijke dag,

en regelmatig in een weekend.

waarbij we hulp krijgen van extra vrijwilligers en een
budget voor elke tuin. Het is een geweldige start voor
het nieuwe tuinseizoen, waarin met een grote groep
vrijwilligers veel werk verzet wordt. Zo deden de
Soroptimisten met ons mee, vrijwilligers van
GroenLinks en van Reinaerde.
De Historische Kruidentuin kreeg onder andere een
nieuwe laag ecologische aarde en nieuwe beplanting,
de Hooghe Camp tuin kreeg er twee verhoogde
plantenbakken bij en de tuinvakken en paden werden
opgeschoond.

Vak West van de Historische Kruidentuin geurt heerlijk

Genieten op het terras in de Hooghe Camp tuin

Naambordjes van keramiek
In februari hebben de vrijwilligers in samenwerking

NLdoet in de Hooghe Camp tuin

met Silvia Borgers van Keramiek op Zolder zo’n 100
keramieken naambordjes gemaakt voor in de
kruidentuin. Dit om bezoekers van de tuin te helpen bij
het herkennen van de vele kruiden en eetbare planten
die ze daar aantreffen. Het was een geslaagd project!

NLdoet in de Historische Kruidentuin

Naambordjes in wording
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Stekjesmarkt Hooghe Camp tuin

Groen Café

Al in maart hebben we de eerste Stekjesmarkt

In april zijn we gestart met het tweemaandelijkse

gehouden, waar veel belangstelling voor was. Kennelijk

Groen Café in Xperience, een samenwerking met

hadden veel mensen al zin om te starten met hun tuin.

Wijktuin Achterveld, Bijenvereniging IJsselstein en
Groei&Bloei IJsselstein. Met onze vier organisaties
laten we allerlei groene onderwerpen aan bod komen,
in een informele setting. Iedereen is welkom.
Ook in juni, augustus, oktober en december was er een
Groen Café op zondagmiddag.

Stekjesmarkt op voorpagina Zenderstreeknieuws

Vrijwilligersuitje
Op 1 april zijn we met een aantal vrijwilligers naar

Groen Cafe in juni 2017

Kaasboerderij gefietst, waar we een interessante
rondleiding kregen, kruidenkaas konden kopen en een

Deelname Stekjesmarkt Wijktuin Achterveld

fijne fietstocht maakten.

In april hebben we met een stand deelgenomen aan
deze Stekjesmarkt. We hadden tegen die tijd al heel
veel stekjes om aan te bieden waar veel belangstelling
voor was.

Kruidenkaas kopen

Vlinderstruiken stekken
Samen met leerlingen van de Baanbreker en
vrijwilligers van Wijktuin Achterveld hebben we
vlinderstruiken gesnoeid en opgepot. Voor de
leerlingen was het een leuke les, en voor ons leuk dat
de vlinderstruiken stekken konden leveren.

Onze kraam op de Stekjesmarkt

Eerstejaars leerlingen van de Baanbreker
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Stekjesmarkt en kinder-doemiddag

Biologische markt in wijktuin

Ook dit jaar heeft Eetbaar IJsselstein meegeholpen met

Wijktuin Achterveld beet in juni de spits af met de

de organisatie van deze jaarlijkse Stekjesmarkt van

eerste Biologische markt van het jaar. Jammer genoeg

GroenLinks.

was de dag wat regenachtig, wat echter veel mensen
niet tegen hield om ons een bezoekje te brengen.

Deze gezellige en gemoedelijke gezinsmiddag trekt

Gezonde voeding staat in de belangstelling, en dat

jaarlijks veel bezoekers en biedt naast de kans om

merken we tijdens de markten.

stekjes te kopen allerlei leuke kinderactiviteiten zoals
het maken van een bijenhotel, vogelhuisje of
bloemstuk. Op een terras kan men een gratis
pannenkoek eten. Meerdere organisaties helpen mee
om de markt vorm te geven, zoals Bijenvereniging
IJsselstein, Wereldwinkel IJsselstein en Kruidentuin
Maria van Eiteren.

Diverse kramen tijdens de markt

Thee met Vlinders in de Tuin
De traditionele Thee in de Tuin in de Historische
Kruidentuin kreeg in juli een extraatje door aandacht
voor vlinders in de tuin. Thee in de Tuin is een populair
evenement en een leuke manier om van de kruidentuin
te genieten. De deels ommuurde tuin is er een ideale
sfeervolle plek voor.

Sfeerimpressie van de Stekjesmarkt GroenLinks

Open Tuinendag Groei&Bloei
Dit jaar heeft Eetbaar IJsselstein met de Hooghe Camp
tuin mee gedaan met de Open Tuinendag. Dat is een
gezellige dag, waarbij bezoekers de tuin komen
bewonderen, net als een aantal andere tuinen in de
regio. De bezoekers krijgen een rondleiding door de
tuin.

Klimroos in bloei tijdens de Open Tuinendag

Compilatie van Thee in de Tuin
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Opening Vlinderpad

Zomerfestijn 50+ Picknick & rondleiding

In juli is het Vlinderpad Nieuwpoort officieel geopend

Eetbaar IJsselstein heeft in het kader van het

door wethouder Hans Lappee met een

Zomerfestijn 50+ voor thuisblijvers in IJsselstein samen

activiteitenmiddag, onder andere met kruidenbosjes

met AxionContinu een Picknick en rondleiding

maken in de Historische Kruidentuin. In de Historische

aangeboden in de Hooghe Camp tuin. Dit evenement

Kruidentuin kunnen allerlei soorten vlinders gespot

was heel snel volgeboekt. De Picknick zelf moest

worden, vooral met mooi weer. Vanuit Ewoud kwamen

helaas naar binnen verplaatst worden – de deelnemers

bewoners met begeleiders naar de tuin om een kijkje

genoten er niet minder om. Een aantal ervan hebben

te nemen.

meegedaan aan een rondleiding door de tuin.

In de Historische Kruidentuin

Zomerfestijn 50+

Thee met Taart in de Tuin

Tuinuitje bewoners Mariënstein

In augustus hebben we met hulp van vrijwilligers de

In samenwerking met de activiteitenbegeleiding van

jaarlijkse Thee met Taart in de Tuin gehouden. We

AxionContinu hebben vrijwilligers van Eetbaar

troffen het met het zonovergoten weer. Het was een

IJsselstein een tuinuitje georganiseerd met een kleine

supergezellige middag.

proeverij met lekkers uit de tuin. Ook hier gooide
regen roet in het eten en werd het groen naar binnen

Er was keuze uit 10 verschillende lekkere taarten, zoals

verplaatst.

Bramentaart, Bramen muffins, Bananenbrood,
Chocolade muffins, Frambozentaart, Havermouttaart,
Cheesecake met frambozensaus, Roti Koekoes,
Appelkruidkoek en Cheesecake citroen. De bezoekers
lieten het zich smaken. Daarnaast schenken we thee,
met kruiden uit de tuin, zoals munt en citroenmelisse.

Kennismaken met groen uit de tuin

In de Zenderstreeknieuws, foto Lysette Verwegen
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Appels plukken en persen voor appelsap

Proeverij met en in Museum IJsselstein

Vrijwilligers van Eetbaar IJsselstein hebben ook dit jaar

Proeverij met en in Museum IJsselstein

weer appels geplukt, dit keer langs het

Voor het vijfde jaar op rij organiseerden we in

Wereldomroeppad in Zenderpark, om appelsap te

samenwerking met Museum IJsselstein en een tiental

laten persen in Zoelen bij Mobipers.

lokale organisaties een grote Proeverij in het museum.
Tegelijkertijd was er een waterfestijn aan de Walkade.

Dit ondanks het tekort aan appels doordat de
voorjaarsbloesem van de bomen deels kapot gevroren

Deelnemers aan de Proeverij waren: Kingsdish,

was. De later geplande openbare appelpluk kon

Moestuin de Zwanenburg uit Nieuwegein, Wijktuin

daardoor helaas niet doorgaan. De appelsap wordt

Achterveld, Bijenvereniging IJsselstein, Biomonkie,

gekocht tijdens evenementen, zoals de Proeverij en

Wereldwinkel IJsselstein, Ervaar Kers uit Utrecht, Met

Stekjesmarkten.

Pit, zoet&zuur van Sandra en Kimara Party Catering.
Zo’n 170 bezoekers kwamen langs om al het lekkers te
proeven en de tentoonstelling “Eigentijds vervlochten
met MIJ” te bezichtigen.

Vrijwilligers plukken appels

Appels persen in Zoelen

Rupsen rapen in de Historische Kruidentuin
Helaas bleek ook de beeldbepalende buxus in de
kruidentuin aangetast door de buxusmot rups. Deze
vlinder legt 3 tot 4 keer per jaar eitjes in de buxus, en
de larven die daar uit komen vreten zich snel vol aan
buxusblaadjes.
Met vrijwilligers hebben we in vele keren meer dan
1.000 rupsen en poppen geraapt. Of het gaat helpen is
helaas nog twijfelachtig, want de vlinders kunnen een

De stand van Eetbaar IJsselstein

afstand van 3 km overbruggen om eitjes te leggen. Als
er in de buurt aangetaste buxusplanten zijn, dan is je
tuin zo weer besmet. In de winter ligt de voortplanting
stil; in maart 2018 bekijken we wat we het beste
kunnen doen.

Artikel in de Zenderstreeknieuws door Lysette verwegen
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Extra activiteiten & deelnames



Februari - Aap Stein op bezoek bij Eetbaar
IJsselstein in de Historische Kruidentuin

Ook in 2017 zijn er weer allerlei extra activiteiten
geweest, vaak in samenwerking met andere
organisaties.

Bestuursvergaderingen
Bijeenkomen van het bestuur. Plannen en organiseren
van activiteiten, lijnen uitzetten voor de stichting. In
2017 zijn er maandelijks vergaderingen gehouden.


Februari – mei 2017 – Eetbaar IJsselstein start een
zadenbibliotheek in de Weggeefwinkel. Iedereen
kan gratis zaden lenen, veelal gewonnen uit de
eigen tuinen.

In de Zenderstreeknieuws



Historische Kruidentuin.

Weggeefwinkel geeft ruimte aan Zadenbibliotheek



Maart - Gemeente schenkt zitbankje aan



Februari – Eetbaar IJsselstein is blij dat de RMN de

Mei - Gezellige middag in de Hooghe Camp tuin

appelbomen in Zenderpark snoeit en geeft een
pak appelsap weg.

Bewoners van De Hooghe Camp maken het gezellig

Weer aandacht voor de snoei
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Juni – Spontane picknick in de Hooghe Camp tuin



Juli - Zomaar een dag in de Hooghe Camp tuin

Dochter neemt regelmatig spullen voor picknick mee



Juli - Eetbaar IJsselstein krijgt tuingereedschap
van IJsselsteinse bewoonster

Juni – AxionContinu schenkt Wegwijsborden naar
de tuin aan Eetbaar IJsselstein

Harken, gieters, snoeischaren en meer



reportage van rupsen rapen in de Historische

Grote hulp Hans Lappee bevestigt de borden



Augustus - RTV Utrecht en Ton Willemse maken
Kruidentuin

Juli - Privé tuinuitje door Zonnebloem vrijwilliger

Rupsen tellen

Marienstein bewoonster geniet van de tuin
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Augustus - Zomerse heerlijkheden in de Hooghe



Camp tuin

Augustus – Eetbaar IJsselstein levert een bijdrage
aan het tot stand komen van een Natuurkaart
voor IJsselstein in opdracht van de gemeente. Doel
van de kaart is om biodiversiteit in IJsselstein te
stimuleren.

Deelnemers aan bijeenkomst over Natuurkaart



Courgette oogst



Oktober - Eetbaar IJsselstein neemt deel aan de
Dag van de Duurzaamheid, georganiseerd door
Gemeente IJsselstein.

Augustus - IJsselsteinse schenkt Rozenboog aan
Eetbaar IJsselstein die in de Hooghe Camp tuin
geplaatst is.



Oktober – lancering website Klimaatneutraal
IJsselstein waar Eetbaar IJsselstein ook op te
vinden is met tuinen en activiteiten.

Rozenboog bij een van de ingangen van de tuin
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PUBLICITEIT

Eetbaar IJsselstein op de voorpagina
het goed gelezen lokale blad de
Zenderstreeknieuws
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 2017 zijn er vele persberichten en artikelen over Eetbaar IJsselstein in de Zenderstreeknieuws geplaatst, zoals
bovenstaand bericht over de Stekjesmarkt in de Groente- en beleeftuin De Hooghe Camp.
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INTERNE ORGANISATIE

Bij de stichting Eetbaar IJsselstein
werken alleen vrijwilligers.
Het bestuur is onbezoldigd.
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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.

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 en voor beide tuinen
een Tuin-team. Regelmatig houden we groepsoverleg over aankomende activiteiten. Eetbaar IJsselstein staat
ingeschreven bij de vrijwilligerscentrale.

Inkomsten verwerven
Om inkomsten te genereren heeft Eetbaar IJsselstein in 2017 meegedaan met NL-doet, werden er Vrienden van
Eetbaar IJsselstein geworven en is er kleine verkoop tijdens evenementen zoals van de IJsselsteinse appelsap en
stekjes. Verder worden de uitgaven zo beperkt mogelijk gehouden.
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.

Communicatie
Om deelnemers en andere belangstellenden op de hoogte te houden worden deze communicatie kanalen gebruikt:
Website http://www.eetbaarijsselstein.nl
Op de website wordt in het tuinseizoen bijna dagelijks nieuws geplaatst. Bijvoorbeeld de persberichten, relevant
nieuws van anderen, foto’s van de kruidentuin, toepassingen voor eetbare bloemen en planten enzovoorts. Ook
informatie over gezonde voeding, bijensterfte en andere milieu problemen krijgen aandacht op de website. Er is een
<volg> button aanwezig op de website. Wie de website volgt krijgt elk nieuw bericht per e-mail toegestuurd. In 2017
waren er bijna 22.000 bezoekers op de website, weer een aanzienlijke verhoging ten opzichte van 2017 (8.000
bezoekers). Dit is met name te danken aan de algemene informatie artikelen op de website over eetbare bloemen en
planten.
Facebook pagina EetbaarIJsselstein
Deze pagina heeft momenteel 438 ‘vind-ik-leuks’. (vorig jaar 373). Ook hier worden in het tuinseizoen 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 463 volgers (vorig jaar 442).
Nieuwsbrief
Eetbaar IJsselstein geeft een nieuwsbrief uit, die 153 volgers heeft (vorig jaar 130).
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EXTERNE CONTACTEN

Eetbaar IJsselstein heeft ook in 2017 met
allerlei organisaties samengewerkt. Een
bijzondere samenwerking was het Groen
Café, waar Eetbaar IJsselstein,
Bijenvereniging IJsselstein, Wijktuin
Achterveld en Groei&Bloei IJsselstein elk een
bijdrage aan leverden.
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In alfabetische volgorde:
Fotografie Corine van Kuilenburg
AxionContinu, locatie Mariënstein | De Hooghe

Verzorging van meerdere foto reportages voor Eetbaar

Camp

IJsselstein in 2017.

In samenwerking met AxionContinu en met subsidie
van het Oranje Fonds en het wijkbudget heeft Eetbaar

Gemeente IJsselstein

IJsselstein een Groente- en beleeftuin aan laten leggen

Eetbaar IJsselstein onderhoudt de Historische

bij De Hooghe Camp II. In 2017 heeft AxionContinu

Kruidentuin in het Vestingsplantsoen, een openbare

Wegwijsborden geschonken voor de tuin. Tijdens

tuin van de gemeente. Er is overleg over praktische

NLdoet en de Biologische markt verzorgde Axion-

zaken van de tuin met de gemeente, zoals de

Continu koffie en thee voor de vrijwilligers. Eetbaar

buxusmot rupsen plaag.

IJsselstein heeft meegewerkt met de activiteiten-

Op verzoek van Gemeente IJsselstein heeft Eetbaar

begeleiding en vrijwilligerscoördinatie van Axion-

IJsselstein deelgenomen aan de Dag van de

Continu om activiteiten voor bewoners van

Duurzaamheid in 2017.

Mariënstein te houden.

Opdrachtgever Natuurkaart IJsselstein waar Eetbaar
IJsselstein een bijdrage aan geleverd heeft.

Baanbreker
Leerlingen hebben geholpen met het stekken van

Geocoaching

Vlinderstruiken uit de Historische Kruidentuin.

Beide tuinen zijn een geoache locatie.

Berthe van IJsselstein

Groei&Bloei

Vaste promoter van onze activiteiten en afnemer van

Ook in 2017 heeft Eetbaar IJsselstein meegedaan met

kruiden.

de Open Tuinendag van Groei&Bloei met de Hooghe
Camp tuin.

Bewonersvereniging Achterveld-Groenvliet

Samenwerkingspartner van het Groen Café.

Deelnemer Biologische markt 2017.
GroenLinks IJsselstein
Biomonkie

Eetbaar IJsselstein neemt in 2017 voor de 4e keer deel

Deelnemer van de Biologische markten en Proeverij.

aan de jaarlijkse Stekjesmarkt van GroenLinks, zowel
met de organisatie als tijdens de markt. Daarnaast

Bijenvereniging IJsselstein

helpt GroenLinks van het begin af aan in de tuinen

De Bijenvereniging IJsselstein heeft Eetbaar IJsselstein

tijdens NLdoet.

meerdere keren geholpen met activiteiten. Samenwerkingspartner van het Groen Café. De Bijenvereniging

Hoveniersbedrijf Natuur, Groen en Beleving

neemt deel aan de Biologische Markt in de Hooghe

Eigenaar Hans Lappee heeft de Groente- en beleeftuin

Camp tuin en aan de Proeverij.

bij de Hooghe Camp aangelegd. Daarnaast heeft hij op
vrijwillige basis vanaf het begin van het bestaan van

Ervaar Kers

Eetbaar IJsselstein met tal van praktische zaken

Organiseert activiteiten voor kinderen op natuur

geholpen, zoals het bevestigen van Wegwijsborden, bij

plekken, zoals de Historische Kruidentuin. Deelnemer

NLdoet en adviseren over tuinzaken.

Proeverij.

KAAS

Ewoud Zorgcentrum

Deelnemer Biologische Markt in 2017.

Samen met Stichting Pulse Initiatiefnemer van
Vlinderpad Nieuwpoort, waar de Historische

Kimara

Kruidentuin deel van uitmaakt.

Deelnemer Proeverij 2017.
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Kingsdish

Pit, zoet & zuur van Sandra

In 2017 heeft Kingsdish meegedaan met de Proeverij in

Deelnemer Biologische markt en Proeverij 2017.

Museum IJsselstein.
Stichting Pulse
Mede-initiatiefnemer van Vlinderpad Nieuwpoort waar

Klimaatneutraal IJsselstein

de Historische Kruidentuin deelnemer van is en van

Platform voor duurzame initiatieven in IJsselstein, in

Groen trefpunt met Wijktuin Achterveld. Beheerder van

brede zin. Eetbaar IJsselstein is er te vinden met tuinen
en activiteiten.

het wijkbudget in IJsselstein.

Korenmolen de Windotter

Ton Willemse Fotografie

Deelnemer Biologische markt in augustus 2017.

Fotografie in de tuinen van Eetbaar IJsselstein.

Kruidentuin Maria van Eiteren

Uit in IJsselstein

Deelnemer Biologische markt 2017. Regelmatige

Eetbaar IJsselstein is aanbieder op de website van Uit

uitwisseling over kruiden.

in IJsselstein. Gidsen van de stadswandelingen
vertellen hun deelnemers vaak over de Historische
Kruidentuin, waar een aantal wandelingen langskomen.

Laarman Groen Adviesbureau

De Historische Kruidentuin doet mee met een

Uitvoering van Natuurkaart IJsselstein waar Eetbaar

audiotour Stadswandeling IJsselstein die gerealiseerd

IJsselstein een bijdrage aan geleverd heeft.

wordt door Uit in IJsselstein.

MAS

Vlinderidylle IJsselstein

Via MAS kunnen leerlingen van middelbare scholen

Uitwisseling over vlindervriendelijke beplanting.

hun maatschappelijke stage vervullen. In 2017 heeft
een leerling geholpen in de Hooghe Camp tuin.

Volkje
Emmy Reichgelt van Volkje heeft meerdere prachtige

Mevrouw Soapz

posters voor Eetbaar IJsselstein gemaakt.

Deelnemer Biologische markt in 2017. Daarnaast is er
regelmatig uitwisseling en gebruikt Mevrouw Soapz
kruiden uit de tuinen voor haar natuurlijke producten.

Wereldwinkel IJsselstein
Deelnemer Proeverij en Biologische markt in 2017.

MIJ – Museum IJsselstein
Museum IJsselstein helpt Eetbaar IJsselstein met het

Wijktuin Groen Trefpunt

bieden van opslagruimte en groen afval verwijdering.

De wijktuin was deelnemer van de Proeverij 2017 en

Daarnaast organiseert Eetbaar IJsselstein de jaarlijkse

Biologische markt en heeft daar ook bij geholpen.

drukbezochte Proeverij in en met Museum IJsselstein.

Daarnaast zijn er diverse uitwisselingen geweest.

Moestuin de Zwanenburg

Yoganiek

Deelnemer Proeverij 2017.

Deelnemer Biologische markt 2017.

Permacultuur tuin Ivon & Harm

Zuccotto Chocolaterie

Ivon heeft Eetbaar IJsselstein met advies en beplanting

Bijdrage aan de Proeverij 2017 door heerlijke

geholpen met het opstarten van de Historische

chocolaatjes met logo van MIJ en EIJ te schenken voor

Kruidentuin en zij zit in de projectgroep van de

bij koffie & thee.

Hooghe Camp tuin.
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