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Visie 

Iedereen is gebaat bij groen al zijn we daar niet altijd direct of indirect bewust van. In onze maatschappij en 

economisch systeem overheerst groei en welvaart boven welzijn. En dat in een tijd waarin het welzijn in geding komt 

met grote uitdagingen als klimaatverandering, biodiversiteitsverlies, mentale gezondheid en afstand tot onze 

voedselketen.  

Nederlanders zijn vervreemd van de natuur waardoor biodiversiteitsverlies niet bovenaan de agenda staat1. Zeker in 

de steden is groen voor veel mensen (te) ver van hun bed, laat staan eetbaar groen. Maar groen verbetert niet alleen 

biodiversiteit in een wijk, het is ook goed voor de gezondheid en het welzijn van haar bewoners2,3,4. Daarnaast zorgt 

het voor klimaatadaptatie en verbetert het sociale cohesie en vermindert het criminaliteit5. Zo kan er in de 

samenleving veel bespaard worden op bijvoorbeeld zorgkosten2,4,6, handhaving en klimaatschade3,4. Bovendien blijkt 

dat juist mensen uit lagere sociaal-economische klassen nog meer gebaat zijn bij uitzicht op groen dan een groen 

park in de buurt7.  

Vanuit ons perspectief is bewustwording – door letterlijk de bewoner in contact te brengen met een (eigen) groener 

uitzicht/tuin of door fruit/groente in de stad zelf te plukken – een cruciale stap om bij te dragen aan bovenstaande 

uitdagingen en de kloof tussen natuur en Nederlanders te dichten. Er zijn burgers die starten met het opzetten van 

initiatieven voor het vergroenen van hun wijk. Deze initiatieven zijn echter klein, zeer tijdelijk en/of lokaal, stranden 

door moeizame samenwerkingen of complexe subsidieaanvragen en beperkt zich tot een klein deel van de bevolking.  

Ons ideaalbeeld is dat steden vergroen(t)en met een eetbare insteek zodat mensen zelf ook letterlijk in hun voor- of 

achtertuin de vruchten ervan plukken. Op deze manier brengen we de beweging van vergroening op gang en werken 

we (in)direct aan meer bewustwording over biodiversiteit, klimaat, gezondheid en herkomst van ons voedsel. 

Stichting Straatboer ziet zichzelf in de breedte van vergroening als partner voor gemeenten, woningcorporaties en 

andere welwillende organisaties. In alles wat we doen spelen we in op bewustwording op een sociale, circulaire en  

creatieve insteek en waar mogelijk op een ludieke manier.  

 

Missie 

Straatboer is de stichting dat bewoners in steden inspireert en enthousiasmeert om te vergroen(t)en. Vergroenen 

met daar waar mogelijk een eetbare insteek. Niet door alleen door de essentie ervan te communiceren maar juist 

vanuit ons motto “Niet lullen maar planten” voegen we daad bij het woord. Vanuit onze visie begint het namelijk bij 

bewustwording over de baten van groen door als bewoner fysiek en dichtbij in aanraking te komen met groen. We 

zoeken altijd naar nieuwe manieren om bepaalde doelgroepen in beweging te brengen om bijvoorbeeld zijn/haar 

voortuinen te vergroenen of openbare ruimten in steden meervoudig eetbaar in te richten.  

Onze missie is dat we bouwen aan vergroening van de stad met een omgeving waarin welzijn belangrijker is dan 

welvaart. En waarin we groei een rijkelijker invulling willen geven dan louter plat ‘steeds meer’. In alles wat we doen, 

bedenken we waar het ons uiteindelijk om gaat.  

We vergroenen met impact, circulair en sociaal, op straatniveau en voor de langere termijn. Niet door eenmaal iets 

aan te leggen, maar juist samen met de bewoners het groen te realiseren en een aantal keer bij de hand te nemen 

om zo in te spelen op duurzame bewustwording.  

 

Ambitie & Meerjarenstrategie 

Onze ambitie is om ieder jaar in een nieuwe stad actief te zijn en een Straatboer dependance te realiseren, zij het 

met een woningcorporatie met versteende voortuinen in het Make-over project, zij het met een andere mogelijke 

kans bijv. in openbare ruimte om bewustwording bij bewoners over eetbare vergroening te realiseren. Om ‘anoniem 



groen’ om te zetten naar waardevol, bewustwordingsgroen. Met ons huidige concept Make-over maken we een 

formule die op meerdere plekken te realiseren/kopiëren is om ons zo landelijk te verspreiden en nog meer impact 

kunnen maken. 

Door (ludieke) communicatie-uitingen, netwerk uitbreiden en deelnemende organisaties (zoals hoveniers, kwekers, 

bedrijven & openbaar groen organisatie) in het zonnetje te zetten bij donatie van plantgoed, willen we onze aanwas 

van ‘elders overtollig’ plantgoed vergroten om deze planten circulair te kunnen herplanten.  

Onze voornaamste project is het circulair, biodiverse en sociaal inclusief vergroen(t)en van steden en specifiek 

versteende voortuinen van sociale huurders. Om zo samen met de betreffende gemeente, woningcorporatie en 

bewoner(s) een beweging op gang te brengen om biodiversiteit te helpen herstellen en klimaatadaptatie te 

bevorderen. Door deze doelgroep mee te nemen in het onttegelen, beplanten en onderhoud enthousiasmeren we 

hen over de voordelen van groen(te) en bewustmaken van de duurzaamheidsuitdagingen die ons te wachten staan.  

 

Make-Over concept komende jaren 

Komend jaar gaan we, in samenwerking met SWZ, de voortuinen van 100 sociale huurwoningen minimaal 3m² 

ontstenen en vergroen(t)en. Samen met de bewoners en een sociale werkorganisatie maken we het aanzicht van de 

woning en straat groener en verzorgder. 

De komende vier jaar (2023-2026) gebruiken we de kennis en ervaring vanuit deze eerste 100 voortuinen om een 

breed uit te rollen model te ontwikkelen dat inzetbaar is in elke regio. Het model zal laagdrempelig zijn en vooral 

enthousiasmerend werken bij de betreffende bewoner(s).  

Het model – wat voortborduurt op onze Straatboer Make-Over’s – introduceren we vanaf 2023 in Zwolle, samen met 

woningcorporatie SWZ en gemeente Zwolle. Aan de hand van deze eerste uitvoering van 100 woningen, willen we in 

het najaar van 2023 twee pilots van ieder minimaal 10 tuinen bij andere woningcorporaties uitvoeren, waarvan 

minimaal één plaatsvindt in een andere stad.  

In de periode 2024-2026 pakken we jaarlijks 100 tuinen aan. Het  doel ligt niet alleen op het aantal vergroende tuinen, 

maar om de sociale huurders ook echt enthousiast te maken van vergroening incl. onderhoud.  

Ieder jaar = 100 tuinen + 10 tuinen (pilot bij nieuwe woningcorporatie) + 1 nieuwe lokale Straatboer 

 

Jaardoel, actieplan 2023 

In 2023 is ons doel on de tuin van 100 sociale huurwoningen van woningcorporatie SWZ te vergroenen, verspreidt 

over de gehele stad Zwolle. Met dit aantal kunnen we ons model verder ontwikkelen en optimaliseren. Tijdens het 

groeiseizoen (maart t/m juni en september t/m november) gaan we iedere week een viertal tuinen doen. In de 

andere maanden richting we ons vooral op de organisatie, opschaling (nieuwe pilots) en acquisitie. 

In 2023 willen we een succesvolle pilot van minimaal 10 woningen in een andere stad te realiseren. Om zo te 

onderzoeken hoe flexibel ons model is en of het op te schalen is naar andere steden.  

In 2023 starten we een nieuw experiment. Het plan is om bedrijven uit te nodigen om samen met Straatboer een 

bedrijfsuitje te organiseren. Tijdens de activiteit steekt ‘kantoorpersoneel’ de handen uit de mouwen en helpt mee 

met het vergroenen van de tuinen. Hiermee willen we deze groep mensen laten ervaren wat de meerwaarde van 

groenere voortuinen is en wat het met sociale huurders doet. Dit is een mooi voorbeeld van maatschappelijk 

ondernemen. 

Om bewustwording over de herkomst van ons voedsel en gezondheid te bevorderen onder de doelgroep van sociale 

huurders, willen we in iedere tuin een deel inrichten met eetbare planten. Dit om een bewuster eetpatroon en 

betrokkenheid van bewoners naar de tuin verder te versterken. 

http://www.straatboer.nl/makeover


OGSM: 

Onze ambitie (Objective): 

Het circulair, biodiverse en sociaal inclusief vergroen(t)en van versteende voortuinen van sociaal huurwoningen in de stedelijke omgeving. 

Doelstellingen (Goals) Strategieën (Strategies) 

Hoe gaan we dit doen? 

Meetbaar (Measures) Acties & Wie 

1.   100 versteende voortuinen van 

welwillende sociale huurders van 

woningcorporatie SWZ vergroenen. 

Uitvoering samen met sociale 

werkorganisatie (Axent Groen of 

Vakmensen) 

Samenwerking met woningcorporatie 

SWZ en met Gemeente Zwolle 

Werken met circulair, 2e hands 

plantmateriaal 

Periode 2023 vanaf 1 maart t/m juni en 

van september t/m november iedere 

week, een dag, 4 tuinen 

100 opgeleverde tuinen 2023 met een 

oppervlakte van minimaal 3 m2 per tuin 

Financiële bijdrage woningcorporatie + 

gemeente 

>75% van het plantgoed circulair aangeleverd 

Minimaal 80 tuinen door sociale 

werkorganisatie uitgevoerd 

Netwerk van donerende kwekers, hoveniers en 

bedrijven uitbreiden om circulair plantgoed te 

ontvangen 

Woningcorporatie levert adressen van versteende 

tuinen & welwillende bewoners 

Straatboer zorg voor de projectbegeleiding, 

organisatie en inplanten 

Gemeente groenbedrijf/sociale werkorganisatie 

zorgt voor aanlevering aarde + compost en afvoer 

stenen + zand 

Na half jaar controle & onderhoud met bewoner 

door een van de Straatboeren 

Veel afspraken en positieve communicatie creëren 

over donerende organisaties van plantgoed 

2. Minimaal 2 pilots opzetten en 

uitvoeren, waarvan een in een andere 

stad om bij elke pilot minimaal 10 

versteende voortuinen te vergroenen.  

Uitvoering samen met lokale sociale 

werkorganisatie 

Enthousiaste woningcorporatie en 

gemeente die communicatief & 

financieel willen bijdragen. 

Werken met circulair, 2e hands lokaal 

plantmateriaal door lokaal netwerk te 

gebruiken en communicatie op te zetten 

Vanaf september pilot starten 

10 opgeleverde tuinen in 2023 met een 

oppervlakte van minimaal 3 m2 per tuin 

>50% van het plantgoed circulair aangeleverd 

>meer communicatie en aandacht over 

inleveren planten voor verdere vergroening 

voor alle betrokken partijen 

Financiële bijdrage gemeente + woningcorporatie 

Adressen aanleveren door woningcorporatie 

Straatboer zorg voor de projectbegeleiding, 

organisatie en inplanten 

Straatboer zoekt overtollig plantgoed bij derden 

Uitvoering samen met lokale werkorganisatie met 

potentie op 100 tuinen jaar erna 

3. (Corporate) bedrijfsuitjes 

organiseren om een dag(deel) mee te 

helpen en versteende tuinen te 

vergroenen 

Plan & draaiboek maken voor 

bedrijfsuitje om een dag bij te dragen 

aan sociale vergroening 

Netwerk inschakelen om opzoek te gaan 

naar bedrijven 

Financiële donatie van bedrijven 

Minimaal 2 bedrijfstuitjes in 2023 

georganiseerd en goede communicatie om 

andere bedrijven te inspireren 

Op website pagina voor bedrijven om deel te 

nemen 

Filmpje maken van bedrijfsuitje dag 

Interne en externe communicatie van bedrijf van 

vergroeningsactie 

 

4.  Bewustwording over gezond 

voedsel en herkomst bevorderen 

onder sociale huurders (Ja/Nee) 

 

Iedere tuin beplanten met eetbare 

planten en/of kruiden 

Tijdens uitvoering en in flyer informatie 

delen over hoe eetbare planten en/of 

kruiden te gebruiken 

Bij ieder tuin minimaal twee eetbare planten, 

liefst drie.  

Bij halfjaarlijkse controle vragen en kijken of 

men ervan eet (ja/nee) 

Opkweken en/of inkopen van eetbare planten. 

Bijv. Tomatenplant, aalbes, oregano. 

Flyer maken met informatie eetbare planten 

5. Sociale inclusiviteit en leefbaardere 

wijken bevorderen 

Samen met de betreffende bewoners de 

voortuin vergroenen 

Sociale cohesie per straat of wijk 

bevorderen 

Na half jaar bezoek om resultaat te 

bespreken. Hoe is het ervaren en wat het 

met de buurt heeft gedaan 

Bewoner(s) is aanwezig tijdens Make-Over en 

helpt mee 

Whatsappgroep aanmaken van alle bewoners 

van Make-Over per straat of wijk 

samenvoegen voor vraag & antwoord maar 

ook onderling contact 

Voorwaarde voor deelname aan make-over is ook 

deelname aan de dag. Dit bespreekt de 

woningcorporatie tijdens aanmelding 

Vanuit Straatboer tijdelijke app samenstellen, 

beantwoorden (groen)vragen 

6.  Werkwijze documenteren en delen 

te inspireren en te motiveren.  

Werkwijze verspreiden via (sociale) 

media 

Geven van presentaties/workshops bij 

bedrijven, gemeente en 

woningcorporaties 

LinkedIn Straatboer > 1.000 volgers 

Instagram/Twitter > 500 volgers 

Nieuwsbrief Straatboer > 2000 abonnees 

(Twee) maandelijks Straatboer nieuwsbrief 

sturen 

Website: aanbieden van workshops/presentatie 

Website: iedere tuin vooraf & achteraf foto 

Professionele enthousiasmerende filmpjes maken 



Organisatie & Businessmodel 

Ondanks dat voortuinen van sociale huurwoningen vergroenen 

komend jaar ons voornaamste doel is en het Meerjarenplan daar 

grotendeels op gebaseerd is, blijven we een partner voor organisaties 

in de gehele breedte van vergroening van steden. Zolang het draait 

om bewustwording en mensen daarin en waar mogelijk heeft het een 

eetbare, circulaire en sociale insteek.  

Ieder traject met de gemeente of woningcorporatie heeft een 

duidelijk start- en eindpunt en ook wij als organisatie zullen onze 

organisatorische taken verdelen. Zie figuur hiernaast. 

Om ons netwerk in stand te houden; genoeg gedoneerde planten te 

kunnen ontvangen in projecten elders; en om nog meer 

bewustwording over vergroen(t)en in de stad te realiseren, blijven we 

open staan – indien het ons hoofddoel niet in de weg staat – extra 

projecten te realiseren. Onder andere om bij bewoners en 

gemeenten ‘anoniem groen’ om te zetten naar meer zichtbaarheid en 

betrokken bewoners. Mede door de ervaring die we hierin hebben en 

de kracht van onze organisatie is dit iets wat we erbij kunnen doen. 

Projecten die hier te ver vanaf staan of te veel tijd vergen om ons 

hoofddoel te halen, laten we los (vandaar rood ingekleurd). 

Wij zien onszelf als Straatboeren en vergelijken ons niet met 

hoveniers. Wij maken mensen bewust van vergroenen, nemen ze 

mee in het gehele traject. Met kennis en kunde komen we meerdere 

malen terug. We realiseren niet eenmalige aanleg, maar meerdere 

jaren enthousiasme van hun eigen groene(re) tuin.  

 

De Straatboerderij, een vast onderdeel 

Onderdeel van de sociale Make-over’s en het model om sociale huurvoortuinen te vergroenen is de Straatboerderij. 

Dit is onze fysieke hub voor: 

- het tijdelijk stallen van gedoneerde vaste planten en een plek waar hoveniers, bedrijven en particulieren 

overtollige planten en stekjes kunnen brengen; 

- het planten van deels eetbare planten om hier meer zichtbaarheid en educatieve elementen aan te geven; 

- het stekken, scheuren en delen van de gedoneerde vaste of gezaaide planten; 

- een zichtbare plek voor alle passanten en geïnteresseerden om te ervaren wat wij doen; 

- een educatieve plek over biodiversiteit en eetbare vergroening voor jong & oud; 

- een fysieke plek om te vergaderen en afspraken te maken. 

In andere steden zullen we inventariseren welke mogelijkheden hiervoor zijn. Verder kijken we in hoeverre 

plantgoed vanuit netwerken als De Groene Loper en lokale hoveniers komt en of we onze eigen Straatboerderij 

kunnen gebruiken. 

 

 

 



USP Straatboer 

Openbare ruimte in de steden kunnen vergroend worden en gebeurt in toenemende mate door de gemeenten. Maar 

woningen bezitten in oppervlakte het grootste gedeelte van de stad. Van deze woningen bestaat landelijk maar liefst 

34% uit sociale huurwoningen (Trouw, 2022). Dit varieert per stad. In Zwolle is 39% van de woningen eigendom van 

woningcorporaties, in grotere steden is dit percentage vaak nog hoger. En vaak zijn (voor)tuinen van vooral sociale 

huurwoningen versteend. In Zwolle is 42% van de tuinen versteend (Cobra Groeninzicht, 2022) en dit is vergelijkbaar 

met in andere steden. Dit biedt een enorme potentie om de stad te vergroenen, klimaatadaptatiever te maken en 

gezonder. 

Een groene omgeving is namelijk een gezonde omgeving. Er zijn diverse (bewoners)initiatieven actief met het 

vergroenen van straten. Alleen is dit vaak: 

- slechts een paar specifieke dagen per jaar (denk aan burendag); 

- hebben alleen betrekking op de openbare ruimte van de stad; 

- en sociale huurders worden hier veelal niet actief bij betrokken.  

En dat terwijl deze laatste doelgroep woont in de meest versteende omgeving van de stad.  

Stichting Straatboer kan deze doelgroep ondersteunen en activeren door: 

- praktische hulp te bieden met ontstenen en vergroenen en te verbinden 

met andere mensen in de buurt; 

- de meerwaarde van een groene omgeving te laten zien door vergroening 

van de voortuin 

- te inspireren en enthousiasmeren om (verder) te vergroenen; 

- tevens bewustwording te creëren over gezond voedsel door eetbare 

planten aan te planten.  

 

Achterliggende gedachte 

Om in te spelen op vergroening van steden is sociale huur dus een interessant doelgroep. Juist door tuin voor tuin, 

straat voor straat en zo wijk voor wijk aan te pakken is dit een interessante bottom-up manier om bewustwording 

over vergroening te realiseren. Op deze manier kan een beweging ontstaan en zijn deze individuele tuinen de 

verlengstukken naast de grootschalige openbare groen ingrepen. Beide domeinen zijn essentieel om in de toekomst 

steden weerbaarder te maken tegen klimaatverandering.   

We zien ons als stichting het verlengstuk van de gemeente en woningcorporatie door de uitvoering te verzorgen, bij 

mensen daadwerkelijk binnen te komen en met concreet resultaat weg te gaan. Tuin voor tuin wordt de stad groener 

en bewoners meer bewust van de duurzaamheidsuitdagingen van deze tijd. En dat alles met een circulaire en sociale 

insteek. Daar waar het een uitdaging is voor gemeente/wijkmanagers om openbare ruimte te vergroenen in verband 

een geschil aan belangen, kunnen wij een rol spelen om woningbezit het straatbeeld alsnog te vergroenen door de 

versteende tuinen aan te pakken. 

  



Inkomsten 

Straatboer werft met name inkomsten via fondsenwerving. De fondsen van stichting DOEN en stichting Goeie 

Grutten en vaste partners. Daarnaast werft Straatboer inkomsten via de donaties van de deelnemende bedrijven en 

woningcorporaties. Ook gemeente(n) en Provincie Overijssel dragen substantieel bij om zo onze doelen – die niet 

zozeer in geld uit te drukken zijn, maar vooral het welzijn van de inwoners op meerdere fronten bevordert – te 

kunnen halen.   

Het beheer en besteding van het vermogen 

Stichting Straatboer is – indien zij de ANBI-status ontvangt – verplicht een inzichtelijke administratie te voeren van 

inkomsten en uitgaven. Uit deze administratie moet blijken: welke bedragen er (per bestuurder) aan 

onkostenvergoeding zijn betaald, welke bedragen zijn uitgegeven aan het werven van geld, uitvoeren van activiteiten 

en het beheer van de instelling. Dat geldt ook voor alle kosten, wat de aard en omvang van de inkomsten en het 

vermogen van de instelling is.  

De middelen van stichting worden beheerd door de penningmeester van de stichting. Het vermogen wordt gevormd 

door vaste donaties, projectwerkzaamheden, subsidies en eventueel andere baten of giften voortkomend uit onze 

werkzaamheden en resultaten. De komende jaren zal de stichting haar vermogen onder andere aanwenden voor de 

activiteiten die in dit document reeds vermeld staan en mogelijk aan nieuwe aanvullende initiatieven die bijdragen 

aan het doel van Straatboer.  

Voor zover de stichting haar vermogen niet direct aanwendt ter nastreving van haar doelstelling, zal zij dit vermogen 

bewaren voor dezelfde initiatieven in het daaropvolgende jaar. Het jaarlijks verworven vermogen wordt veelal zo 

direct mogelijk besteed. De indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als: 

bankadministratie- en overboekingskosten; kosten voor de twee websites en provider; en notariële- en boekhouder 

kosten.  

Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Als 

rentebaten worden verantwoord de aan het verslagjaar toe te rekenen ontvangen c.q. te vorderen renten uit hoofde 

van uitstaande banksaldi. 

De bestuurders ontvangen geen beloning, noch een onkostenvergoeding voor hun diensten. Er worden geen 

vacatiegelden betaald. De stichting heeft geen winstoogmerk. Aan het einde van het boekjaar wordt door de 

penningmeester de boeken afgesloten. Daaruit worden de jaarstukken opgesteld bestaande uit de balans, een staat 

van baten en lasten over het betreffende boekjaar. Deze jaarstukken worden opgemaakt door de boekhouder. Het 

bestuur beoordeelt en controleert de stukken en keurt de stukken goed. Na de goedkeuring wordt een overzicht 

hiervan gepubliceerd op de website. 

Als blijkt dat stichting Straatboer haar doelen heeft bereikt dan kan de stichting worden opgeheven. Zij is dan 

verplicht om vanuit de statuten en vanuit regelgeving het batig saldo te doneren aan een ANBI-stichting met dezelfde 

doelstelling. Het doel waarvoor het batig saldo is bedoeld zal in overleg met het bestuur worden bepaald. 



 

 

Samenvattend 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Straatboer Make-over bevordert:  

✔ Klimaatadaptatie door stenen te verruilen met vaste planten en daardoor ook betere wateropvang te 

creëren bij extreme neerslag. 

✔ Circulariteit in plantgoed: vrijwel alle planten komen tijdens onderhoud/verjongen van tuinen veelal terecht 

op de composthoop/groene container. Dit is niet circulair. Wij geven de planten letterlijk een tweede leven. 

✔ Biodiversiteit: door grote variatie in gedoneerd plantgoed, wordt elke make-over uniek. Daarnaast richten 

we voornamelijk op inheemse planten, wat goed is voor de biodiversiteit. Door juist de versteende tuinen 

tussen de groene tuinen aan te pakken, creëren we langere groene ‘corridors’ in de straat.   

✔ Vergroening bij sociale huurders: een minderbedeelde doelgroep, die momenteel vrijwel niet geholpen 

wordt op het gebied van vergroening terwijl het in onze ervaring wel een welwillende doelgroep is. We 

helpen dus zowel de gemeente als de woningcorporatie met leefbaardere wijken. Bovendien een doelgroep 

die een groot deel van de stad in beslag neemt. Door ze actief te betrekken groeit hun bewustwording. 

✔ In de tuinen zetten we ook eetbare kruiden en planten. Het bevordert dus bovendien de gezondheid en 

bewustwording over ons voedselsysteem. 

✔ Sociale cohesie en verbinding. Tijdens onze werkzaamheden merken we dat buren naar buiten komen en 

met elkaar gaan praten. Gesprekken ontstaan ter plekke om straten nog meer te vergroenen. Een tijdelijke 

groene Make-over app per straat/wijk is er om vragen te beantwoorden en verbinding te stimuleren.  

✔ Het verminderen van hittestress: waar bomen bij deze doelgroep vaak niet in de eigen tuin mogen staan, 

helpt desondanks een groenere tuin en border wel degelijk tegen de hitte van de zomerzon in vergelijking 

met een betegelde tuin 

✔ Het bijdragen aan inclusiviteit: organisaties of particulieren die ‘te veel’ aan planten hebben, doneren dit 

via ons aan sociale huurder die er ‘te weinig’ hebben. Zo worden verschillende doelgroepen integraal 

betrokken en via planten bij elkaar gebracht.  

✔ Vergroening door gifvrije planten: wij voorkomen dat mensen dure milieubelastende – en vaak intensief 

met gif opgekweekte – planten hoeven te kopen uit tuincentra. 



EXTRA GEGEVENS STICHTING STRAATBOER 

 

Deze zijn ook te vinden op de website: www.straatboer.nl/contact   

• Website: www.straatboer.nl 

• Social media: Twitter, Linkedin (@Straatboer), Instagram (@DeStraatboer), YouTube 

• RSIN: 860517809 

• Postadres: Eendrachtstraat 71, 8012 VW Zwolle 

• E-mailadres: info@straatboer.nl 

• KvK-nummer: 76129969 

• IBAN: NL80 TRIO 0788 8039 56 
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