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Jaarverslag 2015

Voorwoord
Voor u ligt het jaarverslag 2015 van Stichting Tuin op de Pier (TOP).
Het doel van de stichting is het realiseren van een betere en groenere leefomgeving
op de Lloydpier. Tuin op de Pier verandert een bouwterrein op de Lloydpier tot een
buurttuin waar alle buurtbewoners kunnen tuinieren of verblijven.
TOP is een initiatief van buurtbewoners in het Lloydkwartier Rotterdam-Delfshaven.
Het was lang een braakliggend en troosteloos gebied van ruim 7.500m2 in het oude
havengebied van Rotterdam. De oude bouwgrond is omgetoverd in een groene oase
waar buurtbewoners elkaar ontmoeten, recreëren en samen groentes, kruiden en
bloemen laten groeien.
Om het initiatief te laten groeien, zijn een aantal werkgroepen actief op de Tuin en
hebben zij ervoor gezorgd dat er ook weer in 2015 tal van activiteiten zijn
georganiseerd in samenwerking met bewoners en andere organisaties.
In dit jaarverslag kunt u lezen welke activiteiten dat waren.
Veel leesplezier,
Namens het bestuur van Tuin op de Pier

Algemeen
Iedereen die bij Tuin op de Pier is betrokken doet dat geheel vrijwillig.
TOP ontvangt geen (structurele) subsidies. Wel heeft zij in 2015 fondsbijdragen
ontvangen van NL-Doet, het Oranjefonds en Opzoomeren Mee.
Een interessant, vermeldenswaardig feit is dat wij in 2015 de ‘Kern met Pit’-prijs
hebben gewonnen als beste bewonersinitiatief van Zuid Holland.
‘Vrienden van de Tuin’ is een groep buurtbewoners en buurtbedrijven die ons jaarlijks
steunen met een donatie. Deze groep telt meer dan honderd vrienden.
Het bestuur.
Het bestuur bestaat uit bewoners uit de buurt.
Naast het bestuur, bestaande uit zes personen, zijn er een aantal werkgroepen met
actieve bewoners. Zo is er een werkgroep Moestuin van zes personen en een
werkgroep Fruittuin van drie personen. De tijdelijke werkgroep Spelen voor kinderen
was een gedeelte van 2015 actief. De bestaande werkgroep Hondenveld, leidt door
gebrek aan een trekker een ‘slapend’ bestaan. Vanaf 2016 is het de wens om een
actieve werkgroep Publiciteit te realiseren.
Elke zaterdag is een groep van acht tot vijftien bewoners actief geweest met werken
in de tuin. Daarnaast is er door een kleinere groep van drie tot vijf personen elke dag
een paar uur in de tuin gewerkt. Dit geeft een indicatie voor het draagvlak in 2015
voor onze tuin. Zeker 150 bewoners dragen onze tuin een warm hart toe.
Activiteiten in 2015
Op het speelveld hebben twee maal yoga-activiteiten plaatsgevonden waaraan dertig
mensen deelnamen. Ook is er gedurende twee weken elke ochtend Tai Chi les
gegeven. Daarnaast wordt er bij mooi weer gebruik gemaakt van de picknicktafels
om te lunchen, met vrienden iets te drinken, te barbecueën en een verjaardag te
vieren. Activiteiten die ook in de tuin zelf kunnen plaatsvinden. Drie bedrijven uit de
buurt hebben in 2015 hun jaarlijkse personeelsfeest op de tuin gevierd. Ook is er een
aantal keren een gezamenlijke maaltijd bereid en genuttigd door bewoners. Een
pizza of maaltijd met producten uit de tuin.
De FruitTuin
In 2015 is de fruittuin door de inzet van de werkgroep weer een stuk mooier
geworden. Een oase met fruitbomen en hoog gras en wilde bloemen, waardoor
paadjes lopen naar een picknicktafel. Ook daar wordt geluncht en ontmoeten
mensen elkaar. Als er een kind wordt geboren in de wijk, planten wij een fruitboompje
voor hem of haar. Zo staat er o.a. ‘een toffe peer’. In 2015 zijn drie fruitboompjes
geplant.
Het speelveld
In 2015 heeft een groep actieve bewoners, samen met de gemeente en Tuin op de
Pier een water- en zandspeelplaats gerealiseerd. Kinderen kunnen daar fijn en veilig
spelen. Zodra het mooi weer is, zijn er kinderen uit de buurt.
De Tuin

De moestuin is door de inzet van de werkgroep Moestuin en de tuinwerkers steeds
mooier geworden. Er zijn naast moestuincirkels en de bolvormige kas, waarin
groente en druiven groeien, een aantal prachtige bloemencirkels gerealiseerd.
Met Pasen heeft een aantal ouders met hun kinderen paaseieren gezocht. Zeker
vijftien kinderen hebben daaraan deelgenomen.
Op 19, 20 en 21 juni is bij ons op de Tuin in het kader van ‘Rotterdam na de oorlog,
70 jaar later’ het toneelstuk ‘ De soldaat-facteur en Rachel’, onder regie van Fedde
Spoel uitgevoerd. In totaal vier uitverkochte voorstellingen met dertig personen.
Op 26 juni is ‘Koken in het groen’ georganiseerd. Een kookwedstrijd met gerechten
uit de tuin. Hieraan hebben zeker zestig mensen deelgenomen.
Op 19 september is er een ‘Onkruiddag’ georganiseerd. Buurtbewoners die een
emmer onkruid inleverden, kregen in ruil hiervoor een in onze eigen houtskooloven
gebakken pizza als tegenprestatie. Het eetbare onkruid werd gebruikt op de pizza’s.
Ook hier zeker zestig personen aanwezig.
Op 14 november heeft onze traditionele ‘boerenkool met konijn’ maaltijd
plaatsgevonden. We laten één keer per jaar de bij ons in de tuin aanwezige konijnen
– die veel overlast bezorgen – vangen door een mollenvanger met behulp van een
fret. Deze konijnen worden gebraden en daarna samen met boerenkool van eigen
kweek als afsluitingsmaaltijd van het seizoen opgegeten. Voor vegetariërs is er een
alternatief. Aan de maaltijd hebben vijfenveertig mensen deelgenomen.
www.tuinopdepier.nl
info@tuinopdepier.nl
U vindt ons ook op Facebook en Instagram: tuinopdepier(TOP)
Rotterdam, juni 2016
Bestuur Stichting Tuin op de Pier.

