
De Stadsakkers 

 

Begin mei gingen mijn kinderen, pubers, ineens op opvallend vroeg naar bed. Ze wilden er de 

volgende dag op tijd uit te om met andere jongeren uit de straat een dagje mee te helpen op de 

Stadsakkers achter de Orangerie, samen met asielzoekers die daar verblijven. Ze kwamen moe, 

stoffig en razend enthousiast terug. 

 

Wat zijn de Stadsakkers? Waarom en hoe verbouwen ze groenten voor de Voedselbank? Heeft het 

zin dat zo te doen of is het een inefficiënte, symbolische daad, terwijl voedsel met tonnen verspild 

wordt? 

Sinds 2013 heeft Eindhoven twee Stadsakkers, een van een halve hectare in de Kruidenbuurt 

en een van één hectare bij de Orangerie. Onder leiding van een professionele tuinder 

verbouwen vrijwilligers daar groenten voor de Voedselbank, voor de allerarmsten van onze 

stad. Het idee kwam uit het brein van Dré Rennenberg, raadslid van het Ouderen Appèl 

Eindhoven, ook verbonden aan het Steunpunt van de Catharinakerk: “We doen in Eindhoven 

veel te weinig voor mensen die niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Op een 

dag fietste ik langs moestuin van de paters van de Tivolilaan en toen dacht ik verrek, dat is 

het. Met mijn neef Hennie Kuiken richtten we de Stadsakkers op met een klein bestuur van 

betrokken mensen.” De eerste tuinder wilde voor biologisch gaan. Dat bleek een gouden 

greep, vrijwilligers hechten daar bijzondere waarde aan. Hennie Kuiken noemt dat, en de 

positieve verbindingen tussen vrijwilligers, asielzoekers en mensen in de buurt ‘de bijvangst’ 

van de Stadsakkers: “Heb je onze radijzen al geproefd? Die zijn zo lekker, wat kopen we dan 

toch voor een rotzooi bij de Albert Heijn.” 

Ze leveren van april t/m januari verse seizoensgroenten voor zo’n 450 pakketten voor 1000 mensen: 

aardappels, bonen, sla, mais, zelfs asperges: kraakvers. De teeltplannen en leiding zijn in handen van 

tuinder Frans Bosmans: “Iedere week iets anders leveren is de uitdaging, En steeds beter afstemmen 

op de wensen van de gebruikers van de voedselbank.” Op beide akkers zijn, naast een groot aantal 

vrijwilligers die af en toe komen helpen, een paar vaste mensen die er meerdere dagen per week de 

boel draaien. Zoals Henk (59): “Ik kwam op straat toen Betonson failliet ging en fietste langs de 

Stadsakker van Orangerie. Voor ik het wist zat ik prei schoon te maken met een stel ouwe dames, om 

daarna een berg van 9 kuub compost af te graven.” Intussen is hij vaste vrijwilliger: hij rijdt op de 

tractor, knutselt aan de keet en zit op z’n knietjes tussen de groenten. Werkt in weer en wind en als 

de oogst de grond uit moet een paar uurtjes meer. Ze maken hem de pis niet lauw.                                  

In de Kruidenbuurt ontdekte Frans van Dun (60) de midden in de woonwijk gelegen akker. Vroeger 

was hij troubleshooter in de automatisering: “Laat mij maar schoffelen, dat is meditatief.” Hij is 

manusje van alles, zet een goeie koffie, stuurt mensen aan met Eindhovense hartelijkheid: een 

gouden kracht met behoud van uitkering. Buiten zijn, contact met mensen, de dingen zien groeien 

van een heel klein zaadje naar een kropje, er af en toe een proeven: “We zijn een hechte groep, we 

pellen een half veld uien en hebben de grootste lol. Af en toe komt er een jongere met een taakstraf 

via Halt. We vragen niet wat ze hebben uitgespookt, meestal iets waarvoor je vroeger een draai om 

je oren kreeg. We halen de druk er af en dan zie je ze lekker aan de slag gaan. Dat is mooi.”         

Vandaag is de doelstelling: 240 kroppen rode sla, 400 stuks andijvie, 100 courgettes, 45 pompoenen. 

In de schaduw zit een groepje uien te poetsen: “Je doet wat je kan, en wanneer je kunt, niks hoeft, 

het is vrij-willigerswerk.” Een man met een niet-aangeboren hersenafwijking komt iedere week uit 

Veldhoven op z’n driewieler, werkt zich in het zweet tot ie er letterlijk bij neervalt. Hennie Kuiken: 



“Hij is altijd benaderd op wat hij niet kan. Hier ontdekte hij wat ie wel kan. Er werkt hier ook een man 

waar de Ergon geen kant mee op kon. Hier is hij helemaal thuis. We positioneren ons niet als 

zorgboerderij, maar hebben wel dat effect.” 

Het zijn niet allemaal “Stadsstakkers”, zoals sommigen met zelfspot zeggen, er zitten ook mensen 

met goeie banen tussen, die het fijn vinden buiten te werken en een maatschappelijke bijdrage te 

leveren. Ans: “Eigenlijk is het een schande is dat een rijk land als Nederland een Voedselbank nodig 

heeft, mensen zouden hun eigen boontjes moeten kunnen doppen.” Maar zo lang het nodig is draagt 

ze bij en het doet haar goed: “Met je handen in de aarde wroeten is gezond makend, je komt er weer 

van in evenwicht.” 

‘Wegens Olympisch succes gesloten’ hangt slordig geschreven op een bordje boven de 

houtwerkplaats van “onze eigen Piet Hein Peel”, wiens dochter op de Spelen een medaille won. Hij 

woont op een flat achter de Kruidenakker en timmert bankjes en bloempotten voor de Stadsakkers, 

en voor wie wil tegen een zacht prijsje dat grotendeels in de Akkerpot gaat. Hij is er 6 dagen in de 

week, mensen komen langs voor een praatje, hij bindt de buurt.  

’s Avonds op de Orangerie komen de asielzoekers een ommetje maken. De bankjes zijn bezet. De 

kinderen vinden de bloemen mooi. Ze tolken voor hun ouders die soms komen helpen. Je moet er 

geen druk opleggen, ze hebben volle agenda’s, en andere zorgen aan hun hoofd. Lamin, een 

kleerkast van twee meter uit Mali, probeerde zijn leed te verwerken op een eigen veldje sugar snaps 

achter op de akker. Hij werd uitgezet, als een crimineel door de politie begeleid. De boontjes staan er 

nog. 

Op naar de Kanaaldijk, naar het distributiecentrum van de Voedselbank, “waar het iedere donderdag 

een gekkenhuis van hier tot overmorgen is.” Sjaak Glasbergen coördineert samen met Maria 

Smolders zo’n 20 vrijwilligers bij het verdelen van al het aangeboden voedsel in pakketten, die naar 6 

verdeelpunten in de wijken gaan. Op zijn bureau zit een briefje: ‘Armoede is geen schande voor wie 

arm is, maar voor wie armoede veroorzaakt.’ Sjaak: “De Stadsakkers en de Voedselbank zijn twee 

handen op één buik. We krijgen wel groente uit de supermarkt, maar die is toch aan de datum, dit is 

echt vers.” Cliënten komen binnen via Lumens en WIJeindhoven, veelal vanuit schuldhulpverlening. 

Komen ze in aanmerking voor een voedselpakket dan zit daar ook een hulptraject aan vast. Sjaak 

schat dat zo’n 10% van de Eindhovenaren onder de bijstandsgrens leven, daarvan bereiken ze er 

1000: “Die leven echt van de hand in de mond.” Om de groep die buiten beeld is te bereiken, veelal 

ouderen, maar waarschijnlijk ook ZZP’ers in zwaar weer, gaan ze binnenkort starten met een 

inloopspreekuur op de Kanaaldijk, waar mensen laagdrempelig hulp kunnen krijgen.            

Bij het uitdeelpunt in Woensel-Noord is het een komen en gaan van mensen van allerlei 

nationaliteiten; lopend met grote zakken, kisten of roltassen, met de fiets, een enkeling met een 

auto. Nicole van de Molengraft deelt iedere donderdagmiddag met 14 vrijwilligers 80 pakketten uit. 

De meeste mensen kent ze persoonlijk. Van de Stadsakkers vandaag dus courgettes, aardappels, sla, 

andijvie en pompoen. Mensen kiezen zelf wat ze willen of ruilen onderling, geven elkaar 

bereidingstips. Voor Kitty is het ritje met de scootmobiel naar de Voedselbank een uitje: “Efkes 

buurte.” Voor koken met exotische groenten draait ze na acht jaar voedselhulp haar hand niet meer 

om: “Ik ben vort 60, dan witte ‘t wel.” Courgette doet ze in plakjes door de yoghurt. Kim (37), aan het 

opkrabbelen uit een verslaving, is ontzettend blij met de verse groenten, ze zit bij de Weight 

Watchers: “Twee ons groenten, twee stuks fruit per dag, daar kom ik niet aan. Helaas is ongezond 

voedsel veel goedkoper dan gezond.” Ze vind het super dat het biologisch is. “Je wordt er creatief 

van”, vertelt Pleun met ontroerende positiviteit. Ze is met haar zonen van 7 en 9 sinds de scheiding 

op deze hulp aangewezen. “Andijvie lusten ze niet, maar wel als smoothie met aardbei en banaan. 



We zijn blij met alles wat we krijgen.” Wat zouden de kinderen graag nog meer willen van de 

Stadsakkers? “Spinazie. Erwteltjes. En lasagne.” Ze krijgen een ijsje van Nicole. 

Om 15.00 uur is iedereen vertrokken en worden de overgebleven levensmiddelen opgehaald 

door de stichting de Barmhartige Samaritaan. De laatste groenten van de Stadsakkers 

belanden bij Neos en het Leger des Heils, niets wordt weggegooid.  

Geld van de gemeente kwam er niet, ondanks het enthousiasme van toenmalig wethouder 

Lenie Scholten: “Er is geen geld… Dat is een kwestie van keuzes maken. Het lijkt wel of de 

dorpsraad geen notie heeft van wat er zich aan de onderkant van de samenleving afspeelt,” 

zegt een teleurgestelde Hennie Kuiken, “Het zou zo fijn zijn als er rust kwam op het schooi- 

en bedelfront, dan kan je die energie zinvoller gebruiken, bijvoorbeeld voor het werven van 

vrijwilligers, altijd nodig in de voortdurende strijd tegen het onkruid. En om te zorgen dat al 

dat moois op tijd de grond uitkomt.” Dré Rennenberg: “Het gaat er aan het einde van de dag 

om dat we die 1000 monden een lekkere verse krop sla kunnen geven, daar zou de hele 

politiek achter moeten staan.” Gelukkig is er onder het motto ‘Groen Verbindt’ subsidie 

gekomen van het Oranjefonds, mede door samenwerking met het AZC en met ‘Schuif aan en 

eet mee’, een clubje uit de Achtse Barrier dat groente verbouwt en daarvan kookt voor de 

buurt. Een pas gevormd Comité van Aanbeveling gaat het bedrijfsleven betrekken: bedrijven 

en instellingen die sponsoren (ASML, de Lage Landen, PSV, het van Abbemuseum) komen 

als teambuilding een dagje tuinieren. Basisscholen zijn welkom als ze een paar ouders 

meebrengen om te helpen begeleiden: “Kinderen vinden het geweldig. Hier zien ze waar hun 

eten vandaan komt.” Op de nieuwe locatie wensen ze kassen om zelf te kunnen zaaien en het 

hele jaar door gevarieerd te kunnen aanbieden: “Tomaten, paprika’s, bloemkool. Vers fruit 

zou geweldig zijn.” 

Aan het einde van de dag drink ik nog een glaasje sap met Henk en een paar dames bij de Orangerie. 

Het werk zit er op. Ik vertel ze hoe blij de mensen vanmiddag waren met hun groenten. We kijken uit 

over de akker. Een vredig stukje Eindhoven. We hebben geen haast. 

 

 

 


