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Inleiding
In 2020 is Moestuin de Haar gestart met het eerste teelt- en oogstseizoen. Weliswaar niet op alle
acht teeltvakken, want de focus in ons eerste jaar was gericht op de realisatie van de benodigde
infrastructuur. Daarnaast heeft tuinder Simone de grond leren kennen en verrijkt met compost,
groenbemester en compostthee om het bodemleven op te bouwen. De resultaten van 2020 hebben
onze verwachtingen overtroffen en met trots kunnen we concluderen dat de moestuin floreert en
voldoende potentie heeft om in 2021 en de jaren daarna verder te groeien.
Allereerst is dit is gelukt door de inzet van tuinder Simone, de stagiaires en vele vrijwilligers in de tuin
en als bestuur. Daarnaast met financiële ondersteuning van de gemeente Utrecht, de provincie
Utrecht (inclusief EU-fonds voor plattelandsontwikkeling), de Rabobank, het Prins Bernhard
Cultuurfonds, de Stichting Gravin van Bylandt, Utrecht Natuurlijk, het Carel Nengermanfonds, de
MAEX Impuls Utrecht/VSBfonds.
Van Engie Nederland en van PXA ontvingen we een sponsorbijdrage voor het Tuinhuis. Dit Tuinhuis is
mede tot stand gekomen door crowdfunding.
Verder ontvingen we enkele donaties (in geld en in natura, zoals het toegangshek, een glazen kas,
PVC-vloer tuinhuis) van particulieren, Onderling Verzekerd Vleuten en de Rotary Utrecht Fletiomare.
In dit jaarverslag doen de stichting en tuinder Simone verslag van de activiteiten op bestuurlijk vlak
en van die op de tuin. De stichting en de tuinder werken in dit stadium op basis van een
Intentieovereenkomst, die in 2021 wordt omgezet in een samenwerkingsovereenkomst. In
hoofdlijnen houdt dit in dat de stichting als bestuurder op basis van de statuten verantwoordelijk is
voor de pacht van de grond, het eigendom en de financiering van de opstallen, infrastructuur en
materialen. De tuinder is belast met de dagelijkse leiding en uitvoering, omvattende de inzet van
vrijwilligers en stagiaires, het beheer en onderhoud van de moestuin en de ontvangst van de
oogstaandeelhouders en bezoekers.

Foto: het bestuur van Stichting Moestuin de Haar en tuinder Simone materialen.
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Activiteiten en resultaten 2020
Het bestuur van de stichting bestond in 2020 uit vijf leden. Het bestuur van de stichting vergadert
maandelijks op basis van een agenda, actielijst en cashflow-overzicht. Tuinder Simone woont deze
vergaderingen bij als adviseur van de stichting. Van elke vergadering wordt een besluitenlijst
gemaakt, waarbij de uitvoering van een besluit wordt toegewezen aan een bestuurslid en/of tuinder
Simone.
De tuinderij is gebaseerd op het CSA principe (Community Supported Agriculture). Het omvat de
relatie tussen de tuinder en de oogstdeelnemer. Beide partijen dragen een deel van de risico’s.
Tegelijkertijd is sprake van afzetzekerheid (tuinder) en oogstzekerheid met inspraak (deelnemer).
Door de vruchtbare grond, de grote hoeveelheid helpende handen en een overdonderend
momentum was het mogelijk om meer groenten te produceren dan nodig was voor de 75
oogstdeelnemers.
Zo konden we extra aan Voedselcollectief VOKO kratten met groenten leveren, zette restaurant
Landhuis in de Stad onze groenten op de kaart en genoten mensen mee van een wekelijkse
marktkraam (op woensdag en zaterdag). Dit zorgde voor meer bezoek aan de tuin, waardoor de
naamsbekendheid groeide en een flinke wachtlijst is opgebouwd voor de oogstaandelen van 2021.
Het jaarverslag valt grofweg uiteen in drie perioden:
1. de voorbereiding van het eerste teeltseizoen (januari – april);
2. het teelt- en oogstseizoen 2020 (mei – oktober);
3. de afronding van het teeltseizoen en de voorbereidingen van het nieuwe teeltseizoen 2021
(november - december).

Foto’s: in september 2019 werd de voormalige paardenweide voor het eerst bewerkt en was erin de
zomer onder andere een bloemenweelde, wat insecten aantrekt; goed voor de natuurlijke balans en
het voorkomen van plagen.
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Januari – april 2020
De eerste periode richtte zich op het verkrijgen van financiën voor het tijdig inkopen van en
beschikbaar zijn van materialen (plant- en zaaigoed; tuingereedschappen; tunnelkas) en de inrichting
van de tuin zelf (loop- en werkpaden; beregeningsinstallatie; omrastering; toegangshek;
fietsenstalling).
De bouw van onze afrastering liep vertraging op doordat ons een heel spannend verhaal ter ore
kwam. Tijdens de tweede wereldoorlog zou een plaatselijke verzetsgroep een wapendepot
aangelegd hebben en deze wapens zouden wellicht nog steeds aanwezig zijn. Natuurmonumenten
(de eigenaar van de grond) heeft opdracht gegeven de bodem te laten scannen en met een
gepantserde graafmachine is metaal opgegraven. Een wapendepot werd niet gevonden. De grond
werd vrijgegeven en onze afrastering voltooid.
De grond van Moestuin de Haar is kleigrond. Dat betekent dat de grond heel vruchtbaar is, maar ook
lastig te bewerken kan zijn bij droogte of nat weer. Het jaar begon record brekend nat, de
grondwaterstand werd aangevuld en onze zaaiambities liepen vertraging op. Vervolgens viel er 3
maanden nauwelijks regen en maakten we dankbaar gebruik van de beregeningsinstallatie die net op
klaar was.
In deze periode ontstond ook de opzet van de intentieovereenkomst tussen de tuinder en de
stichting . De keuze om met een intentieovereenkomst te starten komt voort uit het feit dat we
beide eerst één tot twee seizoenen wilden samenwerken voordat dit in een definitieve
samenwerkingsovereenkomst werd vastgelegd. Zo hebben we de gelegenheid gecreëerd om vanuit
opgedane ervaringen de goede afspraken met elkaar te maken.

Foto’s: het ingraven van de beregeningsinstallatie en het bouwen van de kas (boven).
het aanleggen van de kruidentuin in november (onder).
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Mei – oktober 2020
Gedurende het teelt- en oogstseizoen is een en ander uitgebouwd en vervolmaakt. Net op tijd
hadden we ook de beschikking over leidingwater en stroom op de tuin. Dankzij een bestuurlijk
contact met de Forest Metal Group in Rotterdam is een zeecontainer in natura geschonken voor de
broodnodige opslag van spullen. Logistiek was deze faciliteit ook hard nodig omdat uit overleg met
Natuurmonumenten (eigenaar/verpachter van de grond) bleek dat een ander aanwezig gebouwtje
op het terrein (het zogenaamde jachthutje aan de Wethouder de Greeflaan) niet kan dienen voor
dagelijks gebruik. Dit komt door onduidelijkheid of na het herstel van de grote tuinmuur (weer) een
doorgang in de vorm van een poort aanwezig zal zijn.
Tegelijk verhoogde dit de druk om aan de kant van de Eikstraat een aparte accommodatie voor de
ontvangst van de vrijwilligers en bezoekers te hebben, een Tuinhuis. Hiervoor is in het tweede
kwartaal van 2020 een crowdfunding georganiseerd, die succesvol verliep en een bedrag opleverde
van €16.737,-. Daarbij konden we sponsorbijdragen optellen van Engie en PXA. Onder
verantwoordelijkheid van datzelfde PXA is ons Tuinhuis gebouwd.

Foto’s: promotiefoto voor de crowdfunding en het in ontvangst nemen van de sleutel van het tuinhuis
Het geplande openingsfeest kwam door de intelligente lockdown te vervallen maar dat mocht de
pret niet drukken. In mei werden de eerste oogstdeelnemers verwelkomd voorde allereerste oogst .
In de loop van het seizoen zijn ongeveer 55 verschillende soorten groenten in het oogstaandeel aan
bod gekomen. In de wekelijkse marktkraam konden deelnemers extra groenten kopen, bezoekers
meegenieten van de oogst en waren ook bossen bloemen te vinden. Het enthousiasme voor de
bloemen heeft geresulteerd in de plannen voor een zelfpluk bloementuin en deze wordt in 2021
gerealiseerd.

Foto’s: oogsten met het hele gezin en de allereerste creatieve workshop (plantaardig verven)
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November – december 2020
De laatste periode stond in het teken van het verbeteren van de entree (verharding en verbetering
afwatering) en de uitbreiding van de fietsenstalling. Nu we met het Tuinhuis de beschikking hebben
over een ontvangst- en ontmoetingsplek voor het publiek, wordt de plek bij de zeecontainer verder
ingericht voor de tuinwerkzaamheden zelf, zoals een extra spoelplaats voor de tuinder. Hiermee is
een begin gemaakt.
Na de natte maand september en het dragen van laarzen al snel de norm werd, zorgde het milde
najaarsweer voor een verlengde oogst van sommige warmte minnende gewassen. De laatste weken
van 2020 zijn besteed aan winterklussen zoals het onderhouden van de slootkant, het snoeien van de
bomen rand, het slijpen en onderhouden van het gereedschap en het maken van het teeltplan voor
2021. We prijzen onszelf gelukkig met alle opbouwende feedback, suggesties en lof en nemen al
deze informatie mee in het maken van de plannen voor de komende jaren.

Foto’s: evaluatiebijeenkomst
tuinders en stagiaires bij het
kampvuur, zand voor de
verbeteringen rond het
tuinhuis en zeecontainer,
oogst en met het snoeiafval
een afscheiden creëren.
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Graag hadden wij onze relaties niet alleen op papier, zoals met dit jaarverslag, willen informeren
over de tuin. Helaas konden wij door de Corona-pandemie geen ontvangst op de tuin organiseren.
Wij hopen in 2021 workshops, rondleidingen, oogstfeesten en een eindejaar-evaluatie in persoon te
kunnen organiseren.
Zonder de (financiële) steun van velen hadden wij nooit zoveel kunnen bereiken in zo korte tijd.
Nogmaals onze grote dank en erkentelijkheid hiervoor.
Als bestuur hebben wij, in deze periode, in twee sessies ons functioneren geëvalueerd. Besproken
zijn de onderlinge samenwerking en de taakverdeling, de relatie met de tuinder en onze rol als
bestuur. Centraal daarbij stond: hoe borgen wij bestuurlijk de instandhouding van de tuin op basis
van wat we al bereikt hebben en wat ons daarvoor verder te doen staat. Wij hebben de les
getrokken, en afspraken gemaakt over, hoe we van in het moment besturen om willen gaan naar
planmatig besturen, zonder daarbij de slagvaardigheid uit het oog te verliezen.
Tot slot vereist goed bestuur ook verder vooruitkijken: regeren is vooruitzien. Dus hebben wij in het
najaar ons gebogen over volgend jaar en globaal over de jaren 2022/2023. Dit Plan van Aanpak is
inmiddels gereed, daarmee zijn wij “de boer op gegaan” en is te lezen op de website. In overleg met
onze counterpartners Natuurmonumenten en de gemeente Utrecht en in samenspraak met onze
vrijwilligers en oogstaandeelhouders gaan we dit verder vormgeven. Met dit Plan van Aanpak geven
wij onze subsidiënten inzicht in onze ambities om zo de mogelijkheden van co-financiering en
subsidieverlening te bespreken. Jaarlijks zullen wij dit Plan van Aanpak actualiseren en verlengen
naar een daaropvolgend jaar.
Ook tuinder Simone kijkt met trots terug op een geslaagd eerste seizoen. De inzet en positieve
energie van de vrijwilligers maakte het iedere dag een feest om op de tuin te zijn en de leergierigheid
van de stagiaires zorgde voor interessante discussies, terwijl er bergen werk verzet werden.
Alle beschikbare 75 oogstaandelen zijn verkocht en de deelnemers, Voedselcollectief VOKO en
restaurant Landhuis in de stad hebben daarmee dit eerste seizoen mogelijk gemaakt. Het bestuur en
tuinder Simone bedanken iedereen voor hun vertrouwen.
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