Jaarplan 2015
Uniek
De Stichting StadsAkkers in Apeldoorn is, met de huidige schaalgrootte en opzet, uniek in Nederland.
De StadsAkkers wil zich als een voorbeeldproject manifesteren.
Het initiatief van de StadsAkkers is een vorm van stadslandbouw. Stadslandbouw verbindt agrarische
voedselproductie en voedselveiligheid met stedelijke behoefte aan zorg, sociale cohesie, recreatie en
natuurbeleving en met het innovatief beheer van stedelijk groen. Stadslandbouw verkleint de kloof
tussen stad en platteland, genereert duurzaam economisch en sociaal rendement, stimuleert
initiatieven in de wijk en stad en draagt bij aan een nieuwe ruimtelijke beleving.
De Stichting is opgericht in maart 2013 en heeft nu twee teeltseizoenen achter de rug. In de
statutaire doelstelling staan sociale activering en armoedebestrijding centraal. Dit jaarplan telt een
opsomming van activiteiten die de organisatie in het kader van deze doelstellingen in komend jaar
wil nastreven.
Teeltplan 2015
Het totaal gehuurde perceel is ongeveer 2,3 hectare groot. Een klein deel van het perceel is in
gebruik bij een buurman met als doel ecologische versterking met name ten aanzien van de
vogelstand. Een aangrenzend perceel ter grootte van ongeveer 1,3 hectare wordt door een boer
gebruikt voor maisteelt. Dit laatstgenoemde perceel kan in de toekomst ook voor ons project
beschikbaar komen. Op grond van de nu bestaande voornemens inzake toekomstige ontwikkelingen
ter plaatse, ziet het er naar uit dat deze gronden structureel gehuurd kunnen worden. De akker
achter de houtwal zal in de toekomst voor woningbouw gebruikt gaan worden en valt nu buiten de
huur.
De tuinder en vrijwilligers hebben het jaarlijks teeltplan voorbereid. In aansluiting op de
voorbereidingen van de afgelopen jaren ligt het in de rede om komend jaar te starten met een traject
dat uiteindelijk leidt tot SKAL certificering. Dit betekent op termijn erkenning om de oogst als
biologisch te oormerken. Zolang we in omschakeling zijn mag deze kwalificatie niet gebruikt worden.
Die inzet kan alleen worden bereikt door professionele vakbekwame ondersteuning waarvoor de
middelen dus voorhanden moeten zijn en blijven. Daarnaast zijn er fysieke investeringen nodig om
aan de wettelijke vereisten bijv. op het gebied van de Arbo te kunnen voldoen. Maar de weg is
ingeslagen. Het einddoel is gemarkeerd en komt naar draagkracht in de organisatie in een geleidelijk
proces tot stand.
Verkooporganisatie/ Financiële middelen
Dit jaar zal het accent liggen op verkoopbare producten. De stichting moet op termijn kunnen
voorzien in financiële middelen om in een minimaal model te kunnen voortbestaan. Via afzet van
producten zal ten minste het geld verdiend moeten worden om ook in 2016 weer een teeltplan te
kunnen uitvoeren.

Naast de huidige lopende verkoopactiviteiten, particuliere verkoop aan huis, restaurants en de
verkoop van groenen aan cateraar Menu Service, zal de aangeschafte electrokar ingezet worden voor
direct consumentencontact. We streven ernaar om vrijwilligers met verkoopervaring in te zetten.
Gemikt wordt ook op toekenning van de kwalificatie ‘erkend streekproduct’.
Wanneer de gemeente niet in staat blijkt om onze inzet voor dagactivering en ontmoeting uit hoofde
van de Wmo via subsidietoekenning te ondersteunen, zal de organisatie grotendeels met inzet van
eigen vrijwillig(st)ers gerund moeten worden. Dan zal de omvang van onze activiteiten bepaald
worden door het draagvermogen dat wij met z’n allen zullen weten op te brengen. Uiteraard gaan
wij nog proberen via fondsenwerving onze armslag te vergroten.
Kwaliteitsslag
Inmiddels is de stichting toegelaten tot de coöperatie Boer en Zorg. Komend jaar moet de stichting
aan de betreffende eisen gaan voldoen. Dit betekent extra inzet op gebied van maatregelen ten
aanzien van veilig werken. Daarnaast moet de fysieke structuur verder op orde komen: dit zijn
bouwkundige/sanitaire voorzieningen die voldoen aan de eisen. Meer beschutte
wintervoorzieningen zijn nodig om de arbeidsomstandigheden in de winter te verbeteren. Ook de
nodige veiligheidsaanpassing op het terrein zal gerealiseerd worden (bijv terreinverharding). Dit alles
zal – mits er budgettaire mogelijkheden zijn - met de hoogst mogelijke prioriteit geregeld worden.
Een kwaliteitsslag zal gemaakt worden in protocollering van de administratieve taken die nodig zijn
voor uitvoering van de Wmo. Daarnaast protocollering van het vrijwilligersbeleid.
Specifieke aandacht zal gaan naar continuïteit van taken binnen de organisatie. Eveneens blijft het
van belang om te blijven werken aan de onderlinge afstemming tussen de diverse taakonderdelen.
De jonge organisatie is afgelopen jaar supersnel gegroeid.
Activering
Naast een 30-tal vrijwillige medewerkers is een 25-tal mensen actief vanuit de activering op
vrijwillige basis (participanten). Afhankelijk van verdere uitbouw van voorzieningen kan dit aantal
toenemen. Het betreft mensen met een uitkering van de Sociale Dienst, Wajongers, GGZ-kliënten,
mensen met toestemming van UWV, enz.
De gemeente heeft eventuele toekenning van gelden in kader van de Wmo opgeschort. Onduidelijk
is op welke toestroom vanuit de transitie gerekend moet worden. De Stichting probeert voldoende
flexibiliteit op te bouwen om zich aan te passen aan de nog onvoorspelbare WMO processen.
We gaan door met investeren in rolstoeltoegankelijke voorzieningen, dit door aanleg van een
rolstoelpad door de gehele tuin. Tevens wordt gewerkt aan de aanleg van een rolstoelvriendelijke
kruidentuin. Gestreefd wordt naar actieve inzet van rolstoelers bij de uitvoering van de activiteiten.
Aandacht komt er voor deskundigheidsbevordering van de participanten.
Armoedebestrijding
Armoede knaagt aan de waardigheid van een mens. Het project StadsAkkers wil doorbreking van dit

patroon bevorderen. Armoede is niet alleen een financieel probleem. Bekend is dat armoede
isolement, passiviteit en afhankelijkheid veroorzaakt. Het leidt tot een negatief zelfbeeld en
onverschilligheid. Armoede is een ‘hemeltergende sociale zonde’ aldus de paus.
Ook in dit beleidsjaar zal de Stichting zich blijven inzetten voor de Voedselbank. Mogelijk wordt er
een andere oplossing gezocht om de Voedselbank te voorzien van aardappelen. Vorig jaar zijn er op
één hectare aardappelen verbouwd. Helaas blijkt de grond niet echt geschikt voor grootschalige
aardappelteelt, want er is teveel kans op ziekten en daarmee geen goede verhouding tussen kosten
en baten. Er zal nagedacht worden om toch aan de behoefde van de Voedselbank te voldoen.
Een grote koelcel is hiervoor onontbeerlijk. Die wordt aangeschaft uit de door ons gewonnen prijs
van de stichting voor Elkaar van Univé.
Dit jaar zal de Stichting het project Franciscustafel ondersteunen met groenten. Wekelijks komen er
30 daklozen de maaltijd gebruiken bij deze organisatie.
Samenwerking
Samenwerking wordt intensief besproken met de stichting Tuinen van Zuidbroek, de percelen
sluiten immers aan. Gezamenlijk is de inzet de verbinding met de wijk te versterken.
Samenwerking met verwijzers, Boer en Zorg, zorgorganisaties, participatieprojecten etc. zal ook inzet
zijn. Aansluitend op de ervaringen van afgelopen jaren is er bijzondere aandacht voor de
samenwerking met bedrijven. We streven naar uitbreiding van het aantal sponsoren.
Samenwerking met scholen en belangenorganisatie op gebied van natuurversterking zal verder
uitgerold worden in verband met de educatieve taken.
Duurzaamheid
De Stichting ervaart een expliciete verantwoordelijkheid ten aanzien van een duurzame samenleving.
Hierbij gaat het ook om een sociaal duurzame samenleving: het structureel ontwikkelen van
arbeidsmatige plekken waar mensen met verhoogde kwetsbaarheid een zinvol perspectief kunnen
vinden. Noodzaak is het project te borgen.
In samenwerking met het bedrijfsleven zal opwekking van eigen groene energie gerealiseerd worden.
Ecologische versterking van het landschap zal daar waar dit nog verder mogelijk is ter hand worden
genomen. Ingezet wordt op structurele inbedding in afwachting van de verdere planvorming van
ruimtelijke kaders.
Vernieuwend
De beginselen van de stadslandbouw zijn verankerd in dit project: sociaal, maatschappelijk nuttig,
een plek voor mensen met beperkingen en mensen met een rolstoel, ecologisch, educatief, deel van
de wijk, hergebruik van gronden, duurzaam. Dus voor heel veel mensen beter en beter voor elkaar.
Vernieuwend wil het initiatief zijn voor de Wmo: meer inzet vrijwilligers, een project verbonden met

de wijk, een project met relatief weinig kosten en een zelfverdienend perspectief. En project met
brede samenwerking: bedrijven, sociale organisaties, scholen, enz
Een project dat wil staan voor een toekomst van onder anderen nieuwe Wajongers, vluchtelingen
en GGZ-kliënten. Een project mogelijk gemaakt door fantastische vrijwilligers en door participanten
met talent. Een project dat, vooralsnog, ook zelf een steuntje nodig heeft van fondsen en gemeente.
Met dat steuntje kan het goede duwtje gegeven worden!
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