
Toelichting jaarverslag 2018 

In 2018 is er veel gebeurt. BuitenZinnig was hard bezig een deel van park Wilgenwende opnieuw in te 

gaan richten. Al snel bleek dit lastiger dan gedacht. Er was een zeer enthousiast bewonersplatform, 

die ons aan alle kanten ondersteunde. Een onderkomen was echter niet aanwezig.  

Snel werd duidelijk dat Tennet, de eigenaar van de hoogspanningskabels/masten, die in/over het 

park heen liepen, zeer bereidwillig was mee te denken. Waar eerst een planthoogte van slecht 2 

meter mogelijk was, was later 10 meter geen probleem. 

Stroom was er niet. Het aanleggen van slechts een meterkast zou rond €15.000,- gaan kosten. 

Onhaalbaar dus. 

Vervolgens werden er door gemeente Dordrecht dijkwoningen aangeboden. Op de 

Wieldrechtsezeedijk staan een aantal huizen, welke uitgekocht zouden worden in de zogenaamde 

Tennetregeling. Een landelijke regeling, waarbij woonhuizen, welke recht onder hoogspanningslijnen 

staan, worden uitgekocht. Echter te ver van het park. Hierdoor kwam het aangrenzende 

Wittensteinpark in zicht. Een dicht bebost park waar veel gekapt moest gaan worden. Het zag er 

allemaal niet hoopvol uit. 

Als donderslag bij heldere hemel leek de kans zich aan te doen om al onze wensen uit te laten 

komen. We zouden ruim 4 hectare grond op Dorp De Hoop kunnen aanplanten als VoedselBos!!! De 

onderhandelingen hierover verliepen vlot, echter stak het landelijk orgaan College Toezicht 

Ziekenhuiswezen er een stokje voor. Grond verkregen met overheidsgeld, mocht niet voor 

onbepaalde tijd kosteloos worden gebruikt door een stichting die een VoedselBos ging aanleggen. 

Na kort beraad is besloten niet het 

VoedselBos, maar ProefTuin BuitenZinnig 

aan te leggen. Helaas niet op ruim 4 

hectare, maar ongeveer een halve hectare. 

Nier voor onbepaalde tijd, maar op basis 

van een jaarovereenkomst, stilzwijgend 

jaarlijks verleng. Reden dat hiervoor is 

gekozen dat velen vrijwilligers al lange tijd 

stonden te trappelen te komen beginnen. 

Dit was niet mogelijk op de locatie op 

Jeugddorp. Op 19 maart 2018 ontvingen 

wij uit handen van Han van den Boogaart 

de sleutel van het pand aan de 

Provincialeweg 80. Een tijdelijke 

huisvesting dat hiervoor werd gebruikt als 

opslag. 

Dit pand was inmiddels leeggehaald, was 

voorzien van water, verwarming en whiteboards. Verder was het compleet leeg. 

Op dit moment bleek hoe belangrijk de voorgaande jaren zijn geweest. Jaren van netwerken, 

bekendheid genereren en wegen zoeken die onmogelijk lijken. Voor de opslag zijn 8 dossierkasten 

gekocht. Daarnaast zijn lossen materialen aangekocht. Echter het overgrote merendeel is gekregen, 

gedoneerd door bedrijven of gekocht vanuit geld van een fonds.  



Een kant werd gebruikt als kantoor voor Hans en Paul. De andere kant was eet- en doe-ruimte. 

Creatieve ideeën werden hier bedacht en ontwikkeld. De ruimte werden snel gevuld.  

In april 2018 bemanden 

BuitenZinnig 4 dagen lang een 

stand op de Open Poortdagen 

van Chemours. Dit heeft flink 

wat stof doen opwaaien. 

Omdat wij vanaf het begin 

hebben gezegd dat wij 

niemand willen uitsluiten, 

hebben wij gekozen deze 

verbinding aan te gaan. Omdat 

dit een markt was, geen 

weinig mensen kwamen die 

georiënteerd zijn op de 

natuur, kregen wij hier een 

volkomen nieuw publiek te 

zien! Geweldig dus om ook 

hier ons vuurtje 

op te stoken. Als tegenprestatie maakt Chemours het mogelijk jaarlijks 8 uur betaald 

verlof te besteden aan het werken in een bedrijf met een ideële doelstelling. 

BuitenZinnig is hieraan toegevoegd. Zo hebben wij een aantal groepen ontvangen van 

werknemers van Chemours. Zij konden ons met name erg van dienst zijn, door te 

helpen met het knotten van de 98 knotwilgen op Dorp De Hoop.  

Ook kregen we de 

mogelijkheid wekelijks een 

leegstaande winkel in 

winkelcentrum Sterrenburg te 

bemannen. De Rabobank, 

welke hier was gehuisvest was 

verdwenen. De volgende huurder zou na de 

zomervakantie pas dit pand gaan huren. In 

de tussentijd kregen initiatieven de 

gelegenheid zich hier te presenteren. 

Vol 

goede 

moed 

begonnen we hieraan. Al snel bleek dat het winkelend publiek 

hier niet op stond te wachten. Er was zeer geringe 

belangstelling voor de activiteiten van BuitenZinnig. Na een 

aantal zaterdagen is besloten dit te staken. 

Ondertussen werd de temperatuur aangenamer en was het 

tijd om de foliekas, naast het woonhuis van het naastgelegen 

pand van Dick en Michella Voskamp te gaan bewerken. De 

grond werd geëgaliseerd. De eigenaar van kweker FLorensis 



hielp ons aan de eerste planten. Een grote verscheidenheid aan eetbare planten kregen wij van Jan-

Arie Hamer. 

Fondsen werden 

benaderd, waarvan 

we al snel 

toestemming kregen 

materialen te kopen. 

Zo stelde het Prins 

Bernhard 

cultuurfonds geld 

beschikbaar voor de 

aankoop van planten 

en gereedschap. 

Kochten we kratten 

in Limburg, kregen 

we tuinaarde van 

Vego Papendrecht en 

mochten we gebruik 

gaan maken van 

materieel van De 

Hoop 

Binnen heeft het zeker ook niet stil gestaan. Er is ondertussen een heuse zeeplijn opgezet. In eerste 

instantie lijkt een zeeplijn geen verbinding te hebben met een VoedselBos of ProefTuin. Echter het 

tegendeel is waar. In zepen, en vooral vloeibare zeken zijn veel stoffen toegevoegd die niet goed zijn 

voor het milieu. Zelfs stoffen welke 

kankerverwekkend zijn. Zelfs reformwinkels 

verkopen vrijwel alleen zepen MET deze stoffen. 

BuitenZinnig is in staat gebleken een zeep te 

maken ZONDER schadelijke stoffen, met een 

minimale footprint en zonder kinderarbeid. De 

etherische oliën, waarmee de zepen worden 

geparfumeerd, zijn zo gekozen, dat het 

merendeel hiervan zijn gewonnen uit planten, 

welke we later ook in de ProefTuin kunnen 

gaan oogsten. Hiervan kunne we zelf gaan 

extraheren.  

De Sedum van Florensis wordt vermeerderd. 

Bedacht is om hiervan bakken te maken met 

platen grond met Sedum. Dit om later op een 

dak te kunnen leggen. Sedum zorgt voor het 



bufferen van water, tijdens een 

hevige stortbui. Doordat de 

grond het regenwater enige tijd 

vasthoud, heeft het overige 

water de kans zich een weg te 

banen richting sloot of riool. 

Pas later zal een deel van dit 

water naar diezelfde weg 

wegstromen.  

De Hoop houdt elk jaar, rond 

eind juni haar Open Dag. Enkele 

duizenden bezoekers werden 

verwacht. Gevraagd werd of wij 

ook deel wilden nemen aan 

deze activiteit. Omdat 

BuitenZinnig een zelfstandige 

organisatie is, op het terrein 

van De Hoop, hielden wij zelf 

onze eigen Open 

dag. Velen hielpen 

mee, zelfs Moos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BuitenZinnig kon zelfs nog op de valreep zorgen dat de feesttent leuk werd aangekleed. 

 

 

 

 

 

 

 

Kort na de Open Dag 

werden 13 rollen GP Flex gedoneerd op onze stoep. Deze matten zouden ervoor moeten zorgen dat 

de graspaden verstevigd worden. Hierdoor zouden ze bij de meeste weertypen ook toegankelijk 

blijven voor minder validen en rolstoelgangers.  Zowel de 

Nederlandse leverancier als de vertegenwoordiger van de 

Italiaanse producent hebben ons project bezocht en waren erg 

enthousiast. Als tegenprestatie zal BuitenZinnig onderzoek 

doen naar de wijze van leggen.  

 

  



In zomer 2018 werd in 

Stadspolders een erf 

opgehoogd. De vrijgekomen 

stoeptegels zouden in de 

puinbreker worden vergruist. 

Ook fa. Kloens was blij ruim 

6000 stoeptegels te kunne 

storten, welke wij bij een 

zonnige temperatuur van 

rond 37 graden met elkaar 

konden opstapelen. 

 

Ook het Kansfonds stelde geld 

beschikbaar voor de aanschaf van een 

professionele keuken. Nier alleen de 

keuken werd geleverd. Ook veel 

apparatuur. In de kleine ruimte, 

midden in het pand werden de kastjes 

ingemeten. Het paste precies!!! 

 

 

Het hekwerk rond Bambino ver verzet. 

Van een lang smal stuk, kregen zijn een 

veel praktischer vierkant stuk. Dit gaf 

BuitenZinnig de ruimte een doorgang te 

maken naar de achterliggende tunnelkas 

 

Niek en Diana kwamen 10 weken lang, 40 

uur per week stage lopen. Tot op dat 

moment waren we nog niet elke dag open. 

Een mooi moment om dit gedurende 10 

weken aan te gaan. 5 dagen per week 

werken in de ProefTuin. Dit beviel zo goed, 

dat we vervolgens nog slechts enkele dagen 

incidenteel dicht zijn geweest.  



Niek en Diana hebben het ontwerp, de budgettering, inkoop en uitvoering voor hun rekening 

genomen. Het ziet er geweldig uit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om de bodem te verbeteren heeft HVC 150 m3  

veegmateriaal gelost. Nadat het gras werd 

verwijderd, werd hiervan een dikke laag 

opgebracht, gecombineerd met compost. Dit 

gefreesd om het bodemleven op gang te 

helpen.  


