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JAARVERSLAG STRAATBOER 2022 

 
Voorwoord 

Het doel van dit document is om inzicht te geven in het afgelopen jaar. Wat heeft stichting Straatboer allemaal 
gerealiseerd, welke nieuwe initiatieven zijn ontstaan en hoe willen we in de toekomst nog meer impact 
realiseren? We beschrijven onze interne organisatie van het afgelopen jaar, de bestuurswisseling en onze 
vernieuwende missie. Ook gaan we in op nieuwe initiatieven en samenwerkingsverbanden met bijvoorbeeld een 
woningcorporatie en kinderboerderij. Veel leesplezier! 

 

Samenvatting 

Stichting Straatboer wil een groeiende beweging realiseren in het vergroen(t)en van stedelijk gebied. Dit alles 

om het nut van biodiversiteit, bewustwording over de herkomst van ons voedsel en klimaatadaptatie te 

bevorderen. We doen dit door projecten te organiseren én waar mogelijk samen te werken met andere 

initiatieven en partijen. Afgelopen jaar was wederom een succesvol jaar. Zo hebben we onze eerste 

Straatboerderij opgericht, hebben we een zeer vernieuwend concept (Straatboer Make-over) gerealiseerd 

samen met een woningcorporatie en zijn er een tweetal nieuwe bestuurders aangesteld waar we trots op zijn.  

Onze ambitie is om ons Straatboer Make-over concept op meerdere plekken te introduceren komende jaren.   

Ook het bereik via sociale media en landelijke media is enorm vergroot. Zo stond er tijdens de lange 

droogteperiode deze zomer een volledige pagina in de Volkskrant over ons initiatief om versteende tuinen te 

vergroenen.  

 

 

Profiel van de stichting: visie & missie 

 

Visie 

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

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

geding komt met grote uitdagingen zoals 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 de biodiversiteit in een wijk, het is ook goed voor de gezondheid en het welzijn van haar 

bewoners2,3,4. Daarnaast zorgt het voor klimaatadaptatie, verbetert het de 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.  

Onze visie is dat steden willen vergroenen op een circulair en sociaal 

manier en bewoners daarin mee nemen en inspireren. We bouwen aan 

vergroening van de stad met een omgeving waarin welzijn 

belangrijker is dan welvaart. We willen bewoners laten ervaren wat 

groen met hen doen en aan ‘groei’ een rijkelijker invulling geven 

dan louter plat ‘steeds meer’.  

Stichting Straatboer positioneert zich 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.  

 Figuur 1: Visuele afbeelding van de maatschappelijke 
toegevoegde waarde van stichting Straatboer. 

http://www.straatboer.nl/over-ons
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Missie  

Onze missie is dan ook om dagelijks bij te dragen aan bewustwording en inspiratie over vergroening – door 

letterlijk bewoner in contact te brengen met een groener uitzicht/groenere 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. 

We voorkomen ‘anonieme vergroening’ door 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.  

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 bewoners fysiek en van dichtbij in aanraking te laten komen 

met groen. We zoeken altijd naar nieuwe manieren om bepaalde doelgroepen in beweging te brengen om 

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

 
Bestuur en medewerkers 

Aan het einde van het jaar heeft er een bestuurswissel plaatsgevonden. Na 3 jaar dankbaar in het bestuur te 

hebben gezeten, hebben Marjan Minnesma en Taeke Kuipers het stokje overgedragen aan Arap-John Tigchelaar, 

directeur Transferro en Ed Anker, voormalig wethouder. Op het moment van schrijven staat er een vacature uit 

voor een derde bestuurder om het huidige bestuur te versterken.  

 

Het team van Straatboer bestaat uit 8 personen, waarvan er drie betaald in dienst zijn. Dit aantal zal komend jaar 

verhoogd worden vanwege onze plannen om op te schalen. Zie ons team op: www.straatboer.nl/over-ons. 

 
Projecten en successen 

In 2022 hebben we vanuit Straatboer diverse projecten opgezet en uitgevoerd. Vanaf het begin tot eind van het 
traject wordt door Straatboer alles gedaan en dat vergt dus veel tijd. Van ideeënvorming, acquisitie, inkoop, het 
uitvoeren van groenwerkzaamheden tot onderhoud van het groen. Om meer impact te kunnen maken is 
besloten dat we ons verder gaan focussen op slechts een paar projecten en hierin meer een inspirerende en 
coördinerende rol op ons nemen. De uitvoering willen we samen met een sociale werkorganisatie gaan 
realiseren. Hieronder wordt per project een korte evaluatie gegeven en beschreven of we hier in de toekomst 
vervolg aan geven.  

 
Straatboer Make-over 

Biodiversiteit en klimaatadaptatie zijn specifiek in steden een enorme uitdaging. Voornamelijk versteende wijken 

waar vaak ook veel sociale huurwoningen staan. Woningbouwcorporaties en gemeenten hebben wel intenties, 

maar zijn zoekende naar concrete en enthousiasmerende manieren om de beweging van vergroening op gang te 

krijgen. Stichting Straatboer heeft een creatieve en inspirerende manier gevonden om samen met deze bewoners 

wijken te vergroenen: de Straatboer Make-over. De Straatboer Make-over is circulair en sociaal en helpt sociale 

huurders stap voor stap met het vergroenen van hun voortuin.  

 

De Straatboer Make-over is in Zwolle ontstaan vanuit het idee dat als we planten scheuren en delen – tijdens de 

onderhoudsbeurt of uitdunnen van de tuin – we deze planten een tweede leven kunnen geven in versteende 

tuinen. We delen de planten om de biodiversiteit te vermenigvuldigen. We vermeerderen de planten en 

verminderen het aantal tegels!  

 

http://www.straatboer.nl/over-ons
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Na afloop van de Make-over komen de bewoners in een app-groep en gaan de Straatboeren nog een paar keer 

langs om vragen te beantwoorden en te helpen met het onderhoud. Zo dragen we de kennis & kunde over aan 

de bewoners en brengen we de natuur heel dicht bij hen. Ze raken geïnspireerd en worden zich bewust van alle 

biodiversiteit om hen heen. De resultaten delen we op verschillende manieren, waaronder social media met de 

partners, samenwerkende organisaties en landelijke media.  

 

Het hoofddoel is lokale biodiversiteit bevorderen, maar dit doen we ook nog eens op een circulaire en sociale 

manier. We gebruiken circulaire vergroening, letterlijk de tweedehands planten, als middel om verbinding in 

woonwijken te bevorderen en tegelijkertijd een prettigere leefomgeving te creëren. De beplanting bestaat 

voornamelijk uit 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 wat bevorderlijk is voor de 

(kruipende) insecten, zingende vogels en egels. Op deze manier kan men voor de deur genieten van een bakje 

koffie met al het leven om hen heen.  

 

“Als ik hier in de schaduw zit kan ik zo een half uur kijken naar dat gekrioel.” – 

Deelnemer en huurder Tamara 

 
De resultaten in Zwolle laten zien dat mensen het onttegelen van de voortuin doortrekken naar hun eigen 

achtertuin, dus naast de beweging van inspiratie delen via sociale media, brengen we ook de beweging van 

vergroening voort per individuele bewoner. Een zeer succesvolle pilot van een 20 tal sociale huurwoningen 

hebben we gerealiseerd afgelopen jaar. De opdrachtgever, woningcorporatie SWZ heeft aangegeven dit in 2023 

te willen voortzetten en opschalen samen met ons en zodoende kunnen wij ons concept verder optimaliseren. 

Dit project zal dan ook onze focus hebben in 2023. 

 

Nieuwsgierig geworden naar beelden? Klik op de 

afbeelding hiernaast en bekijk de video. 

 

  

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=KvbpsT-Xet4
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Straatboerderij 

Bij kinderboerderij Wezenlanden hebben we een grasveld van 400m2 omgetoverd tot onze Straatboerderij. Een 
fysieke plek voor Straatboer die we gebruiken voor 2 doelen. 

Enerzijds biedt het volop inspiratie voor eigen huis, tuin en straat en heeft het een educatief doel voor zowel 
kinderen als volwassenen. Zo hebben we bijvoorbeeld educatieve borden geplaatst waarmee we op een leuke, 
positieve manier informatie overbrengen. Alle boeren zijn namelijk erg afhankelijk van allerlei minidiertjes die 
zich in de bodem, bloemen of ergens daartussen bevinden. Zonder deze dieren vindt er veelal geen bestuiving 
plaats, hebben vogels minder zaden en wij als mens minder eten. Deze dieren en het verhaal hierover hoort dus 
ook thuis op een (kinder)boerderij. Daarom hebben we dit gerealiseerd.  

Anderzijds is de Straatboerderij een plantenhub en een deeltuin. Hier kunnen we overtollige of gescheurde 
planten uit de buurt tijdelijk huisvesten totdat we ze  gebruiken voor het vergroenen van versteende (voor)tuinen 
in de stad. Iedereen kan hier deelplanten en stekjes komen brengen. Deze planten zijn gifvrij, dus blije bijen en 
insecten! Het hergebruik van planten is circulair en we letten op het gebruik van zoveel mogelijk inheemse 
planten. 

 

Openbare PlukPlek 

Versteende openbare plekken in steden kunnen multifunctioneler worden ingericht. Dat doen we dan ook door 
het planten van eetbare planten, bijvoorbeeld op het Lubeckplein in Zwolle. Vooral de vele kinderen die met 
ouders of opa’s en oma’s langslopen gaan de QR-bordjes scannen, lezen erover en blijven kijken naar wat er 
groeit. Op deze manier leren kinderen over de herkomst en groei van groenten en fruit. Afgelopen jaar was dit 
wederom een succes. Komend jaar gaan we daar waar mogelijk, dit nog meer doen en nog meer inzetten op 
eetbaar groen.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.straatboer.nl/makeover
http://www.straatboer.nl/makeover
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Succesvolle afronding bedrijventerreinen 

Afgelopen jaren hebben we op meerdere bedrijventerreinen fruitbomen aangeplant. Op bedrijventerreinen in 
Drachten, Zwolle, Deventer, Zaandam en Almelo zijn we gestart bij een of meerdere individuele bedrijven op het 
terrein. In veel gevallen begint het met een enkeling of een paar enthousiaste bedrijven om zo de beweging 
verder op gang te helpen. Ondanks onze vele inzet en enthousiaste reacties bij de bedrijven, hebben we besloten 
ons meer te richten op stedelijke vergroening van o.a. versteende voortuinen. Voornaamste reden is dat wij geen 
groot materieel in bezit willen hebben en Straatboer niet 
zien als een groot hoveniersbedrijf. Wij zien de stichting 
meer als participatieorganisatie om samen met 
welwillende bewoners te vergroenen.  

Desondanks kunnen we trots terugkijken dat we mooie 
resultaten hebben behaald en veel mensen en organisaties 
hebben geïnspireerd. De geplante bomen staan er 
uiteraard nog en bedrijven zullen de komende jaren in 
toenemende mate letterlijk en figuurlijk de vruchten van 
plukken van hun Eetbare lunchplek. 

 

Buurtmoestuin succesvol afgesloten 

Met succes sluiten we het initiatief van de buurtmoestuin in Holtenbroek af. De afgelopen drie jaar hebben we 
op een saai grasveld een gezamenlijke buurtmoestuin gerealiseerd die door buurtbewoners wordt gedragen en 
onderhouden. Dit betreft een plek tussen een aantal flatgebouwen in een achterstandswijk in de stad Zwolle. 
Bewoners willen graag de buurt meer vergroen(t)en, alleen hebben zij hulp en handvatten nodig van mensen die 
weten waar te beginnen en hoe meer mensen inspireren om ook mee te doen met het vergroenen van de buurt. 
Straatboer is daarvoor gevraagd, samen met de gemeente, om te helpen faciliteren en bewustwording over 
vergroenen te vergroten. Na drie jaar loopt het initiatief succesvol en is het aan ons om onze energie weer op 
nieuwe projecten te richten.  

 
 
Weer groter bereik in landelijke media & aanmoedigingsprijs 
Het vergroten van de beweging om steden verder te vergroenen is 
een van onze doelen. Het verspreiden van mooie voorbeelden en 
filmpjes en dit delen op sociale media is hierbij belangrijk. Het 
aantal volgers op kanalen zoals LinkedIn, Twitter en Instagram 
neemt toe en het bereik wat we daardoor afgelopen jaar hebben 
gerealiseerd is heel goed.  
 
Via landelijke en regionale kranten en tijdschriften hebben we ons 
bereik vergroot. Zo heeft er in de Volkskrant een volledige pagina 
over ons initiatief Straatboer Make-over gestaan tijdens de droogte 
in juli en hebben we de landelijke aanmoedigingsprijs gewonnen 
van Stichting Steenbreek.  
 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eZRcidm60iE
https://straatboer.nl/eetbare-lunchplek/
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Toekomst 

Op basis van de beschrijving van bovenstaande projecten hebben we een meerjarenstrategie gebouwd, in 

overleg met het bestuur en partners.  

 

 

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 de 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 landelijke bekendheid te geven en nog meer impact te 

kunnen maken. 

Door (ludieke) communicatie-uitingen, het uitbreiden van het 

netwerk en door deelnemende organisaties (zoals hoveniers, 

kwekers, bedrijven & openbaar groen organisaties) in het zonnetje 

te zetten bij donatie van plantgoed, willen we onze aanwas van 

‘elders overtollig’ plantgoed verhogen om deze planten circulair te 

kunnen herplanten.  

Ons voornaamste project is het circulair, biodivers en sociaal 

inclusief vergroen(t)en van 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 voor de voordelen van groen(te) en maken we hen bewust van de huidige 

duurzaamheidsuitdagingen. 
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