Activiteitenverslag Stichting StadsAkkers 2014

Winter

Het besluit werd genomen om tot uitbreiding over te gaan van het aantal te pachten hectare.
De belendende akker van 3 hectare werd in 2014 in gebruik genomen. Totale oppervlakte
StadsAkkers is nu 5 hectare. Het teeltplan werd aangepast, besloten werd één hectare
aardappelen te verbouwen vooral voor de Voedselbank.
Veel winterwerk werd er verricht: aanleg kruidentuin, aanleg kikkerpoel, onderhoud
houtwallen, aanleg terreinverharding, enz. De StadsAkkers werd een imker rijker, de stallen
en afscheidingen voor de bijen werden gebouwd.
Prachtig nieuws was het voornemen van serviceorganisatie de Soroptimisten om zich met de
Wildfair in september in te zetten voor de StadsAkkers, het convenant werd getekend.
Eveneens was er een spannend avontuur met het Univé Voor Elkaar Fonds: met 2656 E-mail
stemmen mocht de stichting de derde prijs winnen: € 15000. Dit met dank aan de grote inzet
van al onze vrijwilligers.

Lente
Volop kiemkracht en activiteit op de akker. De eerste oogst uit de onvolprezen kas! De
boomgaard bloeit.
Een actieve dag met NL Doet van het Oranje Fonds. Het nodige wintervoorwerk was verricht.
Een tiental medewerkers van installatiebedrijf Croon stak de handen uit de mouwen en
realiseerde de bessentuin. De bessentuin bestaat uit ongeveer 1000 struiken. Dit mogelijk
gemaakt door het fonds het Meisjesweeshuis.
Vervolgens kwam in mei de actie NLGeeft. Met de opbrengst werd de eerste 200 meter van
het gewenste rolstoelpad aangelegd. Wekelijks komt de wagen van de Voedselbank en vertrekt
met vele honderden kilo’s verse groenten. Ook de huis-aan-huisverkoop start.
Een werkbezoek werd gebracht aan de tuin van de Cantharel, beiden projecten zullen elkaar
gaan versterken.
Een plotseling afscheid moesten we nemen van één van onze eerste participanten Hans van
Hall, triest want hij zag weer zoveel nieuwe toekomst.

Zomer
Dankzij de voortreffelijke voorbereidingen kon de zomertent dit jaar op een geëgaliseerd
terrein worden opgebouwd. Wederom weer een geweldige accommodatie. Maar nog altijd
beschikt het project over te weinig beschutte voorzieningen.
Gezien de grote hoeveelheden groenten werd er een prachtige spoelplek aangelegd, mede
mogelijk gemaakt door Tomra.
De oogst was overweldigend. Dankzij grote inspanning van alle mensen op de akker lukte het
om bijna alles te oogsten. Gezien de enorme hoeveelheden aan groeten werd een koelcel
gehuurd. Aanschaf ligt in de bedoeling.
In het overweldigende zomerseizoen blijft het een leerpunt om een goed evenwicht te vinden
tussen de beschikbare handen en oogst.
Met het ‘Pieperfunding’ project werd o.a. deelgenomen aan de manifestatie Proef Europa.
Bij de Pieperfunding wordt vooraf een aantal vierkante meter aardappelen gekocht, naar wens
mag de koper deze zelf rooien. Een gewaardeerd initiatief. De hectare aardappelen werd
gerooid, meerdere Voedselbanken in de regio konden worden bediend. Helaas maakten de
vele slagregens de oogst kwetsbaar.
Een veertigtal leden van Rotary het Loo bracht een met een zomers ochtendontbijt een bezoek
aan de akker.
Het bestuur van de Dokter Wittenberg Stichting kwam op werkbezoek. Dankzij hun
medewerking kon ons initiatief eertijds van start gaan.
Verheugend was het bericht van de gemeente over toekenning van de omgevingsvergunning
voor de diverse bouwwerken.
Ofschoon het te voorzien was, werd het karakteristieke boerderijtje door de gemeente in de
verkoop werd gezet. Het was even wennen en vooral de vrijwilligers waren daar niet gelukkig
mee.
Het mediabedrijf NOBS maakte een prachtige film voor onze site, zie www.stadsakkers.nl
Spannend was de nominatie voor de Apeldoorn Vrijwilligers Award. De StadsAkkers werden
tweede. De eerste prijs ging naar de Franciscusgroep, een prachtig initiatief waarbij
vrijwilligers eenmaal in de week voor 30 daklozen de maaltijd verzorgen. De StadsAkkers
hebben toegezegd het volgend jaar voor de groenten te zorgen.

Herfst

Een mooier begin van de herfst kon de stichting zich niet wensen: met de fantastische
Wildfair konden de Soroptimisten niet alleen de handtrekker van € 15.000 schenken maar ook
daarbij nog € 10.000. Een geweldige opsteker! Blij was de stichting met de toelating als
zorgaanbieder bij BEZIG (Boeren En Zorg In Gelderland). Aansluitend werd in het kader van
de WMO een aanvraag ingediend.
Op de Burendag werden de buren verwelkomd en was er een mooie gelegenheid om bij te
praten.
De opening van het park Zuidbroek werd opgeluisterd met de demo van de Greenpowerbox
van het bedrijf van Henk van Tongeren. Dit bedrijf werkt mee aan de energieneutrale
doelstelling van de StadsAkkers.
Ook kon er een overeenkomst aangegaan worden met ‘Direct Actief’. Hiermee krijgen ook
uitkeringsgerechtigden die een traject volgen vanuit de Sociale dienst een kans op de
StadsAkkers.
Deelgenomen werd aan de jaarlijkse cursusmarkt in de bibliotheek, voor velen een stimulans
om nog eens na te denken om vrijwilliger te worden bij de StadsAkkers.
Een goed bericht was de toekenning van de tweede termijn van de subsidie van het Oranje
Fonds. Mede dankzij het Oranje Fonds kan het initiatief zich ontwikkelen en uitgroeien tot
een voorbeeldproject.
Een aantal raadsleden bracht een bezoek aan de StadsAkkers.
Contact werd gelegd met Helicon over de inzet van hun leerlingen.
Het bestuur van de Johanna Donk Grote stichting kwam op werkbezoek. Deze stichting zet
zich in om, onder andere, armoede te voorkomen. Hierdoor is het initiatief van de
StadsAkkers mede mogelijk gemaakt.
De Stichting werd verrijkt met de aanschaf van een electrocar, mogelijk gemaakt door een
fonds vanuit de Stichting Ziekenfondsbode. Met deze electrocar kan in de wijk verkocht
worden.
In het kader van het armoedebeleid steunt de gemeente Apeldoorn het project met €13.000
Een viertal vierdejaarsstudenten van de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) deed in het
kader van hun afstudeeropdracht een onderzoek en technisch voorstel voor een aanhangwagen
achter een scootmobiel. Meer transportbewegingen en vergroting van diversiteit zijn van groot
belang voor de toekomst van de StadsAkkers. Het concept wordt zo mogelijk uitgewerkt.

Einde van het activiteitenjaar

Teleurstellend was het bericht van de gemeente dat de besluitvorming over de aanvraag in het
kader van de WMO is opgeschort. Vooralsnog lijken er geen mogelijkheden, definitief bericht
volgend jaar te verwachten.
De Stichting heeft zowel het beleid als teeltplan voor het komende aangepast aan deze
situatie. Meer dan ooit zal er een beroep gedaan worden op de inzet van vrijwilligers en onze
onvolprezen participanten. De dagelijkse leiding zal komend jaar meer in handen worden
gelegd van het Managementteam.
Het bestuur is blij met zoveel talent en zet zich in om de nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Door verandering op de woningmarkt tekent zich wellicht een ander ruimtelijk perspectief af
voor de StadsAkkers. De woningbouw trekt wat aan. Daardoor zal de akker achter de houtwal
niet voor ons project beschikbaar blijven. StadsAkkers zal alleen percelen kunnen exploiteren
die niet geschikt zijn voor woningbouw vanwege geluidscontouren.
Overleg was er met de Stichting Tuinen van Zuidbroek, gezien ligging en doelstelling zal
verdere samenwerking vorm krijgen.
Bijzonder was de donatie van De stichting Kanaal 55 van € 8000 voor de StadsAkkers. Deze
som mochten we overhandigd krijgen tijdens de Kerstviering door bestuurslid Johan Kruithof.
Dus toch nog een opsteker voor het volgend jaar!
En de oogst…………die gaat voort!
Al deze inspanningen werden mogelijk gemaakt door 2 betaalde krachten ( Sven Bekius,
EppoGutteling) , 30 vrijwillige medewerkers en 30 mensen die zich verbonden hebben aan de
StadsAkkers vanuit hun arbeidsperspectief (participanten). Allen hebben een zeer bijzondere
prestatie verricht. In velerlei opzicht zijn de omstandigheden nog niet optimaal, in dat licht is
het bijna onmogelijk dat het toch gelukt is om meer dan 12.000 kilo groenten en 20.000 kilo
aardappelen te leveren aan de Voedselbanken.
Het bestuur bestaat uit:
Gerrit Bazelier, voorzitter
Frans van Hasselt, secretaris
Jaap van Tongeren, penningmeester
Bart Jansen
Gregor van den Brink

Harry. Nijland

De Raad van Advies bestaat uit:
Dhr. Henk van Zandvoort, voorzitter
Mevr. Harmke de Graaf
Dhr. Edi Bakker
Dhr. Saco Bekius
Dhr. Simon Boon
Dhr. Huub Vervoort

