
Akkerjaarverslag  
 
In 2014 zijn we begonnen met de oogst 
van de boerenkool die we in 2013 hebben 
gezet en zijn we gestart met het telen van 
groenten op drie akkers: in de 
Kruidenbuurt (0,8 ha), Tongelre (1,2 ha) en 
aan het Bokt (3 ha). Op deze laatste akker 
hebben we alleen bemest en ter 
voorbereiding een groenbemestermengsel 
ingezaaid. 
 

 
 

In Tongelre hebben we aardappels, prei, 
spitskool, drie soorten wortelen, rode 
bieten, uien, andijvie en diverse slasoorten 
geteeld. 
Op de akker in de Kruidenbuurt hebben 
we meiraap, wortelen, prei, rode bieten, 
diverse soorten sla, stambonen, spinazie, 
rucola en enkele kleine teelten zoals 
boerenkool geteeld. 

 

Ondanks het feit dat dit het eerste volle 
teeltseizoen was, vielen teeltproblemen 
erg mee en de opbrengsten waren zeker 
goed.  
 
Helaas was droogte deze zomer een 
probleem; het was een droog seizoen en 
we beschikten nog niet over beregening. 
Dat heeft helaas enkele teelten gekost. 
In het begin hebben we nog alle 
werkzaamheden met de hand gedaan en 
waar machinale bewerkingen nodig 
waren, loonwerk ingezet. 
 

 
 
Alle werkzaamheden zoals wieden, 
schoffelen, oogsten e.d. hebben we 
kunnen doen met de hulp van vrijwilligers, 
de Ergon Buurtbedrijven, cliënten van 
Rentree (stichting St. Annaklooster), 
cliënten van de GGZE en later cliënten van 
Zorgbureau Brabant. 
Tot halverwege het seizoen waren we nog 
krap in hulp die nodig was, maar gelukkig 
kwamen er steeds meer aanmeldingen. 
Dat was -en is-  heel belangrijk, want 
alleen met de nodige hulp is het telen van 
groenten zonder bestrijdingmiddelen en 
kunstmest voor de Voedselbank haalbaar. 
 
Zodoende wordt het ook steeds gezelliger 
en ontstaan er nieuwe initiatieven die ook 
vanuit de vrijwilligers zelf komen, een 
mooie ontwikkeling. Een voorbeeld is de 
aanleg van het nieuwe keukenblokje in de 
keet in de Kruidenbuurt. 
 
 
 
 

http://www.stadsakkerseindhoven.nl/wp-content/uploads/2013/09/IMG_1200_klein.jpg
http://www.stadsakkerseindhoven.nl/wp-content/uploads/2013/09/IMG_6023.jpg
http://www.stadsakkerseindhoven.nl/wp-content/uploads/2013/09/worteloogst_1_okt-Medium.jpg


Maar ook het kunstproject van Ines 
Fiegert; een studente aan de Design 
Academy die een kunstwerk maakt op de 
akker met touwen waarbij zij de grens 
tussen akker en buurt minder groot wil 
maken en de akker verbind met de buurt. 
 

 
 
Naast de hulp van de vrijwilligers konden 
we sinds juni ook beschikken over de 
nodige machines en een tractor; ook van 
groot belang binnen het project om de 
teelten te kunnen laten slagen. 
 

 
 
Dit jaar hebben we de volgende 
hoeveelheden kunnen leveren: 96 kg 
rucola, 87 kg meiraap, 21 kg sperziebonen,  
2540 kg aardappels, 980 kg rode bieten, 
3441 kg zomerwortelen, 2405 kroppen 
andijvie, 920 kg uien, 1200 spitskolen, 
1170 kroppen ijsbergsla, 1320 kroppen 
gewone sla en 2660 stuks eikenbladsla. De 
late herfst -en winterprei moet nog 
geoogst. Inclusief het bestuur zijn nu ruim 
vijftig vrijwilligers behulpzaam bij het telen 
van groenten voor de Voedselbank. 
In 2015 zullen we niet meer telen op de 
akker in Tongelre. 

 
Op de akker in de Kruidenbuurt gaan we 
volgend seizoen weer van start met een 
iets intensiever teeltplan dan vorig jaar. 
Hier komen de meer ‘fijne teelten’. 
Ook komen er meer bloemen langs het 
hek om de akker een aantrekkelijker en 
toegankelijkere akker te laten worden.  
Afgelopen weken heb ik mijn vrije tijd al 
e.e.a. aan bessenstruiken en bloemen 
langs de akker geplant; een begin. 
Ook zullen we in 2015 op een nieuwe 
akker starten te Bliksembosch bij het COA. 
Hier starten we een nieuwe samenwerking 
en gaan hier ook groenten telen met de 
hulp van asielzoekers. 
Op deze akker zullen meer grovere teelten 
komen, zoals pompoen, aardappel, rode 
biet en prei. Voor we hier gaan starten zijn 
er nog veel voorbereidingen die getroffen 
moeten worden; zo moet er o.a. 
bodemonderzoek gedaan worden en ook 
hier moet een bron geslagen worden voor 
beregening. 
Ook gaan we hier mogelijk één of enkele 
teelten doen voor Het Voedselcollectief 
(door Bart Kraaijvanger geïnitieerd, zie 
voor meer info: www.voedselcollectief.nl). 
 
Ook namens mij als tuinder: veel dank 
voor uw/jullie inzet in welke vorm dan 
ook. 
 

 
 
Thomas Hoedjes 
Tuinder Stadsakkers Eindhoven 
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