
 
PLANNEN 2023 en TERUGBLIK 2022 

TERUGBLIK 
Voor 2022 hadden we ons voorgenomen meer de buurt in te gaan. Beter te communiceren met de buurt. Ons 
aanbod meer aan te laten sluiten bij wensen uit de buurt.Wat hebben we daarmee gedaan. Jonge kinderen en 
hun ouders waren de dieren een beetje kwijt. We hebben de dierenweide opnieuw ontworpen. Er is meer te 
beleven, je kunt dichterbij de kippen komen. Daar gaan we in 2023 mee door. 

 

 



 

Bestaande programma’s die duidelijk in een behoefte voldoen, hebben we voortgezet zoals de woensdagochtend 
voor kleine kinderen en hun ouders, de buurtkeuken, soep voor de buurt, dagbesteding en het vrijdagochtend 
programma van de bakkersgroep en inloop vrouwen uit de buurt. We zijn ‘Open Huis’ begonnen, iedere zaterdag 
inloop en programmering. We zijn de samenwerking aangegaan met een pilot voor naschoolse activiteiten van de 
gemeente. Iedere maandagmiddag en vrijdagmiddag komen groepen van twee nabijgelegen scholen (Globe en de 
Johannesschool) naar de boerderij voor een programma. 
 

 
 

Met de plaatsing van de tent en de herinrichting van de stal tot workshopruimte hebben we meer locaties voor 
buurtactiviteiten.   

 

 
 



In de omliggende buurten hebben we bestaande (moes) tuinen ondersteund (waaronder Torenwijck, Sonnebuur, 
Woordmanplein, moestuin De Aker) met een cursus, adviezen en klussen. En hebben we de coördinatie op ons 
genomen van de Moestuingroep Ymere en de herinrichting van Buurttuin Station Wildeman. Vanuit het Groen 
Café hebben we wederom de prijsvraag uitgeschreven voor de mooiste tuinen en balkons hebben we 
wandelingen in de buurt uitgezet.  

 

We zijn aangesloten bij verschillende buurtoverleggen zoals WesHare, Desire en Kracht van Nieuw West. We 
zoeken de samenwerking meer op.  

Huis van de Wijk ’t Blommetje (Combiwel) heeft sinds mei haar locatie op de boerderij tot hun nieuwbouw is 
gerealiseerd. Met de komst van hun programma’s en groepen zijn er ook veel andere bewoners gekomen. Dat 
biedt kansen. 
 
Na acht jaar is de Stadsboerderij een vanzelfsprekendheid in Osdorp en een gewaardeerde groene partij. Daar 
mogen we best trots op zijn. We hebben denk ik een goede weg ingeslagen die ook voor 2023 weer nieuwe 
uitdagingen biedt.  

 



PLANNEN 2023 
Plan 1: Investeren in de moestuin 

Met het vertrek van Susanne Oommen en de komst van Ann Doherty (nieuwe coördinator) ligt er ook een 
momentum om opnieuw naar de tuin te kijken. Samen met het moestuinteam en Ann hebben we voor 2023 de 
volgende aandachtspunten geformuleerd: 
* we gaan de tuin strakker inrichten en onderhouden, met meer aandacht voor educatie 
* de samenwerking met het keukenteam voortzetten, nog meer functioneren als 1 team 
* meer oogst halen uit de tuin 
* nieuwe trekkers zoeken voor de kruidentuin (Eva is er een tijd tussenuit) en het project ‘Van afval tot oogst’. 
* Meer vrijwilligers die zich het hele seizoen aan het team verbinden 

 

 

Plan 2: Stal opleveren als nieuwe workshopruimte 

De prachtige stal die Peter heeft achtergelaten hebben we met Eelco ingericht als nieuwe werkruimte. Voorjaar 
2023 pakken we ook de omgeving van de stal aan. Trefwoorden: toegankelijk, inspiratie, ontmoeting, spelen, 
werken. 

 



 

Plan 3: Samenwerking Combiwel 

We gaan meer samenwerken met Huis van de Wijk ‘t Blommetje. Voorbeelden dit voorjaar: opstarten van het 
groenklusteam en het project ‘Happy Stones’. Het idee leeft vanuit de boerderij om het voortouw te nemen in 
wekelijkse schoonmaak van het park. Dat kan goed i.s.m. het ‘t Blommetje. 

 

 

Plan 4: Uitbreiden van het educatieve aanbod 

Met The Beach werken we samen in het drogen, verwerken, verpakken en verkopen van onze kruiden. In 2023 
zullen we meer investeren in workshops en ander aanbod rondom onze kruidentuin.  

 



We gaan programma’s ontwikkelen rondom de kip en het ei in de stal. We gaan door met kookworkshops voor 
kinderen op de zaterdagmiddag en wie weet ook voor volwassenen. Ann zal workshops aanbieden vanuit de 
moestuin voor volwassenen. Het plan leeft om een programma te ontwikkelen voor de leeftijd 12 – 18 jaar.   

 

 

Plan 5: Groene initiatieven met en voor de buurt 

In 2023 openen we samen met Groen in de Buurt 4x het Groen Café. 25 februari is de eerste bijeenkomst met als 
thema ‘ondersteunen van groene buurtinitiatieven’. Later dit jaar komen thema’s als biodiversiteit, een klimaat 
adaptieve wijk en het opzetten van een Groene Coöperatie in Osdorp aan bod. Iedereen kan thema’s aanreiken 
en de cafés ondersteunen. Later dit voorjaar schrijven we de wedstrijd ‘De Groenste straat van Osdorp’ uit. We 
hebben in 2022 enkele wandelingen uitgezet; die willen we in 2023 vanuit de boerderij gaan lopen.  

 

 



 

Plan 6: Samenwerking met buurtpartijen 

In 2023 zoeken we de samenwerking met buurtpartijen verder op. Dit jaar ligt een focus op de Wildemanbuurt 
waar we binnen het Desire programma met de buurt groene ideeën gaan helpen realiseren. 

 

Plan 7: Buurten bij de Boer in een nieuw jasje 

Peter (samen met Toos en Mike) heeft dit programma op onnavolgbare wijze gedaan. Met zijn vertrek gaan we 
wederom kijken wat we met dit programma willen. En op zoek naar nieuwe begeleiders. Trefwoorden: avontuur, 
doorlopende groep, natuur, ontdekkingen doen, onvergetelijke ervaringen, leren, spelen, samenwerken.  

 



Plan 8: Investeren in het team 

Het is vaak druk op de boerderij. Kennen we elkaar nog? In 2023 nemen we meer tijd voor elkaar door 
bijvoorbeeld een gezamenlijke start dag van het seizoen. De plannen vragen ook om nieuwe mensen, die we van 
buiten kunnen halen, maar wellicht zijn er talenten en wensen in huis die juist goed passen bij het nieuwe werk, 
maar weten we dat niet. Kom maar op!  

 

 

Plan 9: Hoofdzaal 

In 2023 gaan we opzoek naar een binnenhuisarchitect of iemand met het talent en ervaring om een grote zaal als 
de onze te stylen naar onze wensen. Hij of zij krijgt de opdracht om met een voorstel / ontwerp te komen voor de 
grote zaal en deze uit te voeren. 

 

Plan 10: Zonnepanelen en andere duurzame investeringen 

Als er toestemming komt van de eigenaar, Vastgoed, komen er dit jaar zonnepanelen op het leslokaal. We gaan 
nog meer inzetten op isolatie van deuren en ramen. De verschillende teams en gebruikers worden meer 
meegenomen in en geïnformeerd over duurzame keuzes en werkwijzen. 

 


