
Verslag Bruispunt Eetbaar gouda
21 april 2022 – De walvis



Programma
• PlantAARDIG diner (18.00 uur)
• Zaad- en stekjesruil
• Welkom en intro (19.30 uur)
• Flitspresentaties

1) NK Tegelwippen – Maartje van der Veen
2) Kruidenspiraal maken – Wilma van Ipenburg
3) Regentonactie – Ellen Hagen

• Update initiatieven Eetbaar Gouda
- wat gaat goed
- wat gaat niet goed

• #Durftevragen: wat heb je nodig? 
• #Plakzuil: voor korte aankondigingen



Voor het Bruispunt genieten we van een heerlijk PlantAARDIG 3-gangendiner met dank aan 
de Kookgroep bestaande uit Alexandra, Henneke, Boudewien, Agnes, Jolanda en Beatrijs.



Stekjes en zaDEN met elkaar delen



1) NK Tegelwippen 
Maartje van der Veen

Maartje vertelt dat Gouda doet dit jaar voor het 
eerst mee aan het NK Tegelwippen. 

Doel is om ook particuliere tuineigenaren te 
stimuleren tegels door groen te vervangen.
Iedereen kan het aantal weggehaalde tegels 
met foto ‘voor’ en ‘na’ doorgeven via de 
website van NK Tegelwippen (zie volgende 
slide).



https://nk-tegelwippen.nl/spelregels/



Er zijn enorm veel versteende tuinen in Gouda….

Deze kaart is te vinden op https ://gis .gouda.nl/viewer/app/internet_tuinen



Geveltuinen aanleggen

De gemeente stimuleert Tegel eruit- Plant 
erin geveltuinenacties via de 
Tuinambassadeurs, wijkorganisaties en 
Gouda Bruist.

Daarnaast biedt de gemeente standaard de 
aanleg van een geveltuin aan bij 
riolerings-werkzaamheden in de straat als 
alles toch opengebroken wordt.

In Kort Haarlem hebben 200 van de 350 
adressen zich hiervoor aangemeld.

Iedereen mag een geveltuin aanleggen als 
de stoep hier breed genoeg voor is.



De Tuinambassadeurs geven advies over 
vergroening van je tuin

https://maakgoudaduurzaam.nl/items/makkelijk-groen



2) Kruidenspiraal maken
Wilma van Ipenburg

Wilma heeft een goede bestemming voor de 
stoeptegels. Je kunt hier een kruidenspiraal 
mee aanleggen.
Een mooie manier om op een klein oppervlak 
verschillende kruiden te kweken als mini –
buurtmoestuin of in een bestaande 
buurtmoestuin, schooltuin of eigen tuin.
Wilma volgt een cursus hierover via 
tuinschoolonline.nl wat is opgezet door Suze 
Peters, een van de initiatiefnemers van VELT 
Groene Hart.

https://tuinschool.online/kruidenspiraal-bouwen/



doe je mee?

Door de hoogteverschillen ontstaan er zon-
en schaduwplekken en kunnen er veel 
verschillende kruiden/ planten groeien.

We vindt het ook leuk om een 
kruidenspiraal aan te leggen en samen de 
cursus te volgen? 
Eetbaar Gouda kan bijdragen aan de kosten 
van de cursus. Meld je aan bij Wilma via 
dewaterjuffer@planet.nl.

mailto:dewaterjuffer@planet.nl


3) Regentonactie Water- en Grassenbuurt
Ellen Hagen

Ellen woont in de Water- en Grassenbuurt en heeft en 
actie op gezet om het gebruik van regentonnen te 
stimuleren in haar buurt. Ze is daarbij geïnspireerd 
door een vergelijkbare actie in Leiden. 
Ze heeft bedrijven benaderd en korting geregeld op de 
aanschaf van regentonnen bij een collectieve bestelling. 
De gemeente ondersteunt met subsidie en opslag en 
transport van een set met ‘demonstratie tonnen’. Deze 
kunnen ook aan andere buurten uitgeleend worden.



Op 23 april is er een Kijkdag in de Water- en Grassenbuurt waar ook de 
Tuinambassadeurs bij aanwezig zijn en er aandacht is voor de bijentelling. Bewoners zijn 
per mail uitgenodigd via de wijkvereniging. (Naschrift: de acties is inmiddels geweest en 
er was veel belangstelling voor de Kijkdag! Nu afwachten hoeveel mensen een regenton 
gaan bestellen). Meer info via regenton@gmail.com.



Update initiatieven
Jolanda van den Berg

Na de flitspresentaties gaan we in groepen 
doorpraten over alle initiatieven die nu lopen. 
Jolanda legt uit wat de bedoeling is:
- Wat gaat goed?
- Wat gaat minder goed?
Wissel dit uit met elkaar en zet het op de flap





Tips en Kansen 
• Communicatie: 

Bijeenkomst over gebruik goudabruist.nl en andere online 
platforms/ social media +
idee Greenspots verder vormgeven.
Vertel familie en vrienden over je activiteiten.

• Financiën:
Maak gebruik maken van subsidies via GoudApot, 
opfleurvergoeding, Groen Moet je Doen, NLDoet of 
Burendag of start een Crowdfunding. 
Verkoop stekjes op de Vrijmarkt!

• Samenwerking
Via Eetbaar Gouda, Duurzaamheidsmarkt, Festival Gouda 
Maakt Toekomst. 
Delen kennis, ervaring, materialen, zaden. planten, oogst.



#Plakzuil en activiteitenkalender Eetbaar gouda

24 april: Biomarkt op GOUDasfalt
21 mei om 10.00 uur: natuurexcursie bij de Cranberry 
Company (uitnodiging volgt nog)
21 mei 11.00 – 16.00 uur: Festival Gouda Maakt 
Toekomst op GOUDasfalt
17 mei om 19.30 uur: communicatie Eetbaar Gouda
19 juni: Slow Food lunch Hortus Populus Bodegraven
11 juli: Fietstocht Eetbaar Gouda
September: Cranberry’s plukken + Excursie Voedselbos 
Gedeelde Weelde
13 oktober: Bruispunt eetbaar Gouda


