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Voorwoord van de voorzitter
Anno 2016 speelt er enorm veel op het gebied van natuur, milieu en gezondheid. De wereld
ziet steeds meer trends op het gebied van gezond voedsel, bewuste agricultuur en behoud
van natuur. Maar op de achtergrond vindt nog steeds groeiende verstedelijking plaats,
conventionele agricultuur groeit nog steeds en de grondstoffen van de aarde worden
langzaamaan uitgeput.
In een reis door de tijd is te zien hoe de mens langzaam van verzamelen overstapte op
agricultuur en dat langs deze weg vele trends de kop opstaken. De mens streefde naar
controle over de natuur, omdat de natuur op zichzelf vaak als een dreiging overkwam. Tóch
werd de natuur door velen gewaardeerd voor zijn eetbaarheid en schoonheid. Dit werd
vertaald naar diverse tuinen, allen onderheven aan de trends van de periode. Pioniers in het
denken stonden op in de 60-70er jaren. Louis G. Le Roy begon in de jaren 60 in Heerenveen
met een tuin gericht op de samenwerking tussen mens en natuur. Vrijwel tegelijkertijd in
Australië hield een misschien ietwat bekender naam, Bruce Charles ‘Bill’ Mollison, zich bezig
met het onderzoeken van bossen en de natuurlijke processen die deze in stand hielden.
Daarop gebaseerd bracht hij in samenwerking met David Holmgren in 1978 het eerste boek
uit over permacultuur.
De basis van een nieuwe trend was hiermee gelegd. Één die aansluit bij onze tijd waarin de
verkwisting van het Westerse gedachtengoed een bedreiging vormt voor komende
generaties. Wij hopen jong en oud bewust te maken van wat zelf mogelijk is binnen kleine
lokale projecten. Straten, buurten, wijken en zelfs stedelijk gezien kan er door participatie en
samenwerking een groot verschil gemaakt worden en de tool hiervoor is één van de
makkelijkste en meest laagdrempelige bezigheden: Simpelweg tuinieren.
Steeds meer onderzoeken tonen aan welke effecten de natuur op ons heeft en het
simpelweg bestaan van een diversiteit aan planten heeft al een groot effect op onze
gezondheid. Door een ommekeer te maken in ons denken en in samenhang met elkaar
eetbare natuur in onze directe omgeving te omarmen doen we veel meer dan enkel onszelf
voeden. Daar bovenop, wat we zelf kweken hoeft niet in conventionele landbouw verbouwt
te worden en hoeft ook niet meermaals vervoerd te worden. Het bereikt onze monden
verser, zodoende rijker aan voedingsstoffen, dus gezonder én voorkomt het verbruik van
een hoop fossiele brandstoffen die normaliter nodig zijn om het op ons bord te krijgen.
Mede daarom pleiten wij voor een groene basis voor een ieder. Wij ambiëren ons te richten
op alle vlakken waar natuur in de directe omgeving een positief effect op heeft en mensen
door middel van educatie bewust te maken van wat ze te bieden heeft.
Zodoende is Stichting Ad Naturam ontstaan en zijn wij half 2016 begonnen met ons eerste
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project: Voedseltuin Tres Virides. Een perceel van 3300m2 te midden van een aandachtwijk
in Delft waarin wij al onze doelen trachten te vertalen zoals:
- Het aanzetten van participatie en langs die weg sociale cohesie en samenwerking
bewerkstelligen.
- Het kweken van vers, biologisch voedsel voor directe bewoners en de ‘plaatselijke’
voedselbank
- Het bieden van educatie in de brede zin van het woord: Aan buurtbewoners, scholen,
vrijwilligers, etc.
In 2016 hebben wij ondanks minieme middelen vele successen geboekt en wij zijn zeer
gedreven om dit door te zetten. Komend jaar willen wij onze focus verleggen om voor
onszelf de ervaring en enkele vraagstukken naast elkaar te leggen om het functioneren van
de stichting te verbeteren.
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1.

Verslag van het bestuur

In 2016 hebben wij voornamelijk gericht op de invulling en vormgeving van de tuin. Doel was
zo snel mogelijk de tuin functioneel te krijgen en daarbij zoveel mogelijk rekening te houden
met het uiterlijk voor directe bewoners met uitzicht erop. Dit liep zo voorspoedig dat we
veel meer hebben gedaan dan gepland stond.
1.2

Activiteiten

-Opbouw en inrichting van de tuin
De opbouw liep harder dan de verwachting was. Er was bewust gekozen het perceel
te voorzien van zogeheten groenbemesters om z.s.m. kleur en leven aan te
brengen op het perceel en daarbij de grond extra te verrijken zodat er tijd
gewonnen werd voor een stap voor stap aanpak, maar in de praktijk verliep de
aanleg zodanig snel dat de tuin in Juli al grotendeels functioneel was.
-Opbrengst delen met buurt en voedselbank.
Wij hadden gepland om in 2017 van start te gaan met het uitdelen van oogsten,
maar doordat de opbouw voorspoedig verliep konden wij in Augustus 2016 al een
eerste oogst delen met zowel de bewoners als de Voedselbank (locatie Vierhovenkerk
te Delft). Wij hebben in 4 clusters oogst uitgedeeld in de wijk, 3 maal door persoonlijk
langs elke deur te gaan van een elke keer een ander wooncomplex en 1 maal door
een dag te organiseren dat bewoners zelf gratis konden komen ‘winkelen’.
De plaatselijke Voedselbank is 5 maal door ons bezocht, waarbij de eerste
opbrengst nog klein was en wij bericht kregen dat het misschien te weinig was. De
laatste opbrengst was zodanig hoog dat de vrijwilligers ervan schrokken.
-Aanschaf van plantgoed en gereedschap
Met 750 euro geschonken door de buurteuro’s, ondersteuning d.m.v. de
stimulereningssubsidie vanuit de gemeente Delft, enkele donaties en
sponsoring hebben wij een basisuitzet aan gereedschappen, een grote diversiteit
aan groentezaden en fruitbomen en struiken aan kunnen kopen. Dankzij Stichting
Groenkracht, die enkele van hun tuinen op moeten heffen hebben wij een flinke
aanvulling op de fruitbomen en struiken gekregen om het veld aan te vullen. Huidig
staan er 129 fruitbomen en ruim 150 fruitstruiken op het perceel, daarnaast zijn er
bijna 5000 bollen aangeplant om meer aangezicht te geven en is er bijna 1000m2 in
gebruik voor groenteteelt.
-Werven van vrijwilligers
Wij proberen vrijwilligers te werven uit de directe omgeving. Uiteraard is dat geen
vereiste voor geïnteresseerden, maar we richten wel zoveel mogelijk op lokale
participatie. Helaas is de aanloop in 2016 miniem gebleven. Wat ons opviel is dat
vaak degenen die het niet kunnen wel graag willen en andere manieren zoeken om
het project te ondersteunen. Bijvoorbeeld d.m.v. het doneren van plantgoed of hulp
te bieden in het voorkweken. Echter, ondanks vele positieve reacties, bewijst het
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zich moeilijk om directe bewoners over te halen om ook daadwerkelijk te
participeren. Komend jaar gaan wij brainstormen hoe dit te verbeteren.
-Studenten van scholen ontvangen.
Ook het ontvangen van scholen stond meer in ons lange termijnplan, maar in
September werden wij aangesproken door een medewerker van de Vrijeschool
afdeling van het Grotius College of het misschien interessant was om in November
met een klas hun blok tuinieren bij ons uit te voeren. Ondanks de drukte rond
de opbouw besloten wij dit een kans te geven wat tot grote tevredenheid voor beide
partijen uitpakte. Direct opvolgend zijn er meer afspraken gemaakt voor 2017, waarin
wij nog 4 klassen zullen ontvangen en in leerjaar 2017/2018 start het Grotius door
succes op de vrijeschool afdeling met nog 3 extra klassen waardoor wij in totaal 8
klassen in het jaar zullen gaan ontvangen.
-Pre-Halloween
In Oktober hebben wij een vervroegd Halloween feest georganiseerd op de tuin. Een klein
deel van de geoogste pompoenen hebben wij hierbij ingezet om diverse gerechten te maken
voor de bezoekers en het overschot aan kinderen uitgedeeld zodat ze hun eigen pompoen
konden uitsnijden voor Halloween. Het bezoekersaantal vanuit de buurt viel helaas tegen,
wij kijken in 2017 voor andere communicatiekanalen om ons bereik te vergroten.

2.

Toekomst

Enkele nadelen van de stroomversnelling waar wij vorig jaar onverwacht in verkeerden is dat
veel beslissingen en organisatie zeer kort dag geregeld moest. Als jonge stichting bemerkten
wij dat er een hoop focus verloren gaat in de drukte. Daarom hebben wij voor 2017
vastgesteld dat wij niet buiten onze planning zullen werken
2.2

Activiteiten

-Afronden opbouw
Op de tuin zijn nog enkele sub projecten die wachten om afgerond te worden. Tussen de
dagelijkse werkzaamheden door plannen wij projecten in om de stap-voor-stap aanpak
gaande te houden en eind 2017 klaar te zijn met de opbouw. Uiteraard is een tuin nooit
klaar en zal het plantgoed nog tijd nodig hebben om te groeien, maar in werkzaamheden
neemt het wel af vanaf dat punt.
-Meer oogst uitdelen in buurt en aan Voedselbank
Op basis van de bevindingen vorig jaar zijn wij in overleg gegaan hoe de verdeling naar de
Voedselbank verbeterd kan worden met oog op beide partijen. Zo zouden wij graag zien dat
de cliënten zelf het voedsel komen halen voor persoonlijker contact en dat zou voor de
vrijwilligers werk uit handen nemen bij het uitdelen ervan. De exacte invulling hiervan zal
komend jaar besloten worden.
Wij plannen voor de bewoners medio Juli/Augustus weer dagen in om de wooncomplexen te
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bezoeken met een voedselpakketje. Hoewel dit vorig jaar erg tijdrovend was leverde het
persoonlijk contact veel positieve respons op. Wij hopen de drempel naar de tuin toe te
verlagen door op persoonlijker vlak met de bewoners contact te maken.
-Vrijwilligers werven en opleiden
Tijdens onze rondgang zullen wij erop richten zo veel mogelijk bewoners bij de tuin te
betrekken. Hoewel het aantal vrijwilligers stijgende is, zijn het nog steeds vaak mensen van
net buiten het doelgebied. Onze focus zal voornamelijk liggen op het werven binnen het
doelgebied van het object.
-Lesblokken Grotius College
Na het grote succes in November 2016 hebben wij in overleg met het Grotius College nog
meer lesblokken en events ingepland. In de periode Februari/Maart zullen er weer 2 blokken
tuinieren gegeven worden van elk een periode van 3 weken, 3 dagen per week. Deze
worden in April opgevolgd door 2 blokken koken (op open vuur) 1 dag in de week voor 3
weken elk en vanaf eind mei weer 2 blokken tuinieren.
-Proeven en beleven
Naast het bieden van vers, biologisch voedsel vinden wij gezond eten zeer belangrijk. Wat
wij vaak tegenkomen bij het uitdelen van verse groenten is dat veel mensen de wat minder
bekende groenten niet kennen en zich geen idee kunnen maken hoe het klaar te maken. Wij
zijn ervan overtuigd dat de kennis en inspiratie om er iets lekkers mee te kunnen maken de
interesse in de herkomst en de natuur op zich kan stimuleren. Mensen bereiken met smaken
is tevens makkelijker dan met woorden. Hierom willen we richting de buurt en scholen de
focus leggen op wat je kunt doen met het voedsel. Kweken is stap 1, weten wat ermee te
doen is volgens ons essentieel om het voedsel daadwerkelijk te waarderen. Om dit te
bereiken stellen wij dit jaar een project op waarin wij eind 2017 diverse kleine activiteiten
organiseren met het oog op de bereiding en voornamelijk ook smaak van vers en gezond
voedsel.
-Lentefeest
Binnen het doelgebied van Stichting Ad Naturam is ook Stichting Rode Feniks actief die ter
doel heeft de sociale cohesie te verhogen. Hoewel de aanpakken van beide partijen
verschillen, is dit doel vergelijkbaar aan één van onze doelen. Daarom organiseren wij in
samenwerking met deze buurtstichting een Lentefeest voor de bewoners waarbij wij ons
voornamelijk richten op de jeugd in de aandachtbuurt.
-Naar Buiten! Coalitie

Al enkele jaren zijn diverse groene partijen in samenwerking met gemeente Delft en het IVN
al bezig met het ‘Groen doet goed’ programma. Basis hiervan is stadskinderen meer naar
buiten krijgen en de natuur te laten ervaren. Dit jaar vormen de partijen een heuse
samenwerkingscoalitie genaamd de Naar Buiten! Coalitie. Doel hiervan is om een betere
samenwerking te bewerkstelligen door gecoördineerde activiteiten en een gedeeld netwerk.
In 2017 stapt Stichting Ad Naturam in als partner in de Naar Buiten! Coalitie.
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3.

Organisatie

Stichting Ad Naturam
Diepenbrockstraat 250
2625XC Delft
06-21116315
contact@adnaturam.nl
KVK: 65806913
RSIN/fiscaal: 856267673
3.1

Bestuur

Dit jaar is er een Enthousiast team
begonnen met de stichting en heeft
eind van het jaar een beslissing
genomen met een vers bestuur
verder te gaan van meer betrokken
buren in de omgeving. De
bestuursleden op dit moment komen
voort uit vrijwilligers en zal zich 3
jaarlijks herkiesbaar stellen. Het
bestuur is compleet vrijwillig en
ontvangt geen beloning voor hun
werkzaamheden.
Voorzitter:
dhr. WilliamPeter Spiero - van der Sluijs
Penningmeester:
mevr. Jessica
Schottert
Vervangt Ilse Bakker 2017
Secretaris:
dhr. Symon Bos
Vervangt Bas Kouwehoven 2017
Raad van toezicht: mevr.
Esther Spiero – van der Sluijs
3.2 Werknemers
De stichting werkt met vrijwilligers
uit de omgeving. De vrijwilligers
hebben geen vaste tijden en/of uren.
De stichting heeft geen werknemers
op basis van loon arbeid.
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4. jaarrekening
2015

2016

Inko msten
Inkomsten uit eigen fondsenw erving

€

0

€

760,07

Inkomsten gezamenlijke acties

€

0

€

0

Inkomsten acties van derden

€

0

€

0

Inkomsten uit subsidies

€

0

€

Inkomsten uit beleggingen

€

0

€

0

Overige inkomsten

€

€

0

Totale inkomsten

€

€

2.760,07

0

2000,00

Bestedingen
Kosten w erving baten

€

0

€

0

Kosten beheer en administratie

€

0

€

250,00

Besteed aan doelstelling

€

0

€

2.211,57

Toevoeging aan reserves

€

0

€

0

Onttrekking aan reserves

€

0

€

0

Totale kosten/bestedingen

€

0

€

2.461,57

Act iva
Immateriële vaste activa

€

0

€

0

Materiele vaste activa

€

0

€

0

Vorderingen en overlopende activa

€

0

€

0

Liquide middelen

€

0

€

298,50

Totale activa

€

0

€

298,50

Reserves en fondsen

€

0

€

0

Langlopende schulden

€

0

€

0

Kortlopende schulden

€

0

€

0

Totale passiva

€

0

€

0

Passiva
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5.

Begroting
Bedrag:

Beo ogde inkomsten
Inkomsten uit eigen fondsenw erving

€ 4000

Inbreng uit privévermogen

€

Inkomsten uit sponsoring

€ 1550

Inkomsten uit subsidies

€ 2000

Inkomsten uit donaties

€

400

Inkomsten uit baten

€

800

Overige inkomsten

€

0

Totale inkomsten

€ 9830

880

Bestedingen
Kosten beheer en administratie

€

250

Aankoop plantgoed

€

500

Vervanging/nieuw e aankoop gereedschap

€

200

Lentefeest

€

300

Infoborden

€

2400

Proeven en beleven

€

4130

Aankoop kas

€

1000

Drukw erk

€

750

Opbouw reserves

€

300

Totale kosten/bestedingen

Balans
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€

€

9830

0
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