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Zo zag het er begin 2014 uit… 

 
 

Nadat BBOZ de tegels goed had gelegd, konden we echt beginnen! 

 



 

Evaluatie van het eerste jaar Biologische Moestuin Het Welpje en 
een korte blik in de toekomst 

 

2014 is het jaar dat we met warme steun van de gemeente en Fonds 1818 het 
verwaarloosde binnenterrein achter de huizen aan de even kant van de Roggeveenstraat 
hebben omgetoverd tot een bloeiende oase. Hieronder een korte wandeling  door de tuin 
met alle ontwikkelingen er omheen. 

Bijen 

Achterin de tuin is een rustige plek met een vijver en een bijenkast met twee kasten bomvol 
met bijen verzorgd door onze eigen imker Sitih. De bijen zijn afgeschermd van het publiek, 
en middels een kijkraampje op kinder-ooghoogte goed zichtbaar in hun activiteit. In augustus 
is de eerste honing geoogst.  We hebben ook was geoogst om kaarsen van te maken. Plan 
voor komend seizoen is om minder honing te oogsten en meer honing terug te geven aan de 
bijen omdat in onze doelstelling welzijn van de bijen voorop staat. 

Bloementuin 

Er is een bloementuin gerealiseerd waarbij bij elke bloem of plant gekeken is naar de 
voedingswaarde en de veiligheid ervan voor de bijen. Een hecht team van ervaren en 
deskundige vrouwen, Sandra en Hélène, heeft een plan gemaakt voor een tuin die het hele 
jaar door bloeit. De gemeente heeft een groot aantal van de planten die zij daarvoor hebben 
geselecteerd gul geleverd, en in de loop van het seizoen is die basis aangevuld met 
bloeiende planten en bollen voor in het vroege voorjaar. We hebben zaden geoogst en zijn 
druk bezig met het opkweken van nieuwe jonge plantjes. 

Gemeenschappelijk fruit, groente en kruiden 

We hebben tegen de zonnige tuinmuur een aantal bakken met fruitbomen en kleinfruit 
geplaatst voor algemeen gebruik. Afgelopen seizoen hebben de kinderen al aardbeien, 
frambozen, bramen en bosbessen kunnen snoepen. Dit jaar hopen we dat ook de appels, 
peren en pruimen vrucht gaan dragen. 

Rondom het tuinhuis, waar naast de opslag van tuingereedschap en zaden, ook gelegenheid 
is om koffie en thee te zetten, bevinden zich een aantal gemeenschappelijke bakken met 
tuinkruiden en verschillende kruiden waarvan we thee kunnen zetten.  

Daarnaast hebben we gemeenschappelijke bakken met pompoenen en courgettes. Komend 
jaar willen we daar aubergines, paprika´s en pepers aan toevoegen. De bedoeling is om met 
de gemeenschappelijke oogst en wat uit de bakken komt, samen te koken en te eten. 

Op een zeer zonnige plaats achter in de tuin willen we van verzamelde pallets een 
loungebank maken met een pergola om druiven te laten groeien. 



 

Een oase midden in de stad. 

 

 

 

 

Zo kom je binnen… 

 



 

Moestuinbakken 

Peter en Hanno hebben van Douglashout moestuinbakken getimmerd met worteldoek 
eronder zodat er geen contact is met de ondergrond. Daarvan was niet helemaal zeker of die 
geschikt is voor het verbouwen van voedingsgewassen. Met deze manier van telen wordt 
niet in de volle grond gewerkt en, op verzoek van de gemeente, elk risico uitgesloten. In de 
moestuinbakken zit een zogenaamde `makkelijke-moestuin-mix’: een mengsel van 
vermiculiet, turfmolm en bemeste compost. Na iedere oogst moet bemeste compost worden 
aangevuld, de andere ingrediënten blijven lang behouden. Er zijn 22 lage bakken, 10 hoge 
bakken voor mensen met rugklachten en 4 kinderbakken. 

Tuiniers uit de straat en uit de omliggende straten hebben ieder hun eigen bak en zijn 
verantwoordelijk voor onderhoud en goed gebruik van de moestuinbak. De tuiniers 
verschillen in leeftijd van 3 tot 65 en zijn divers in culturele achtergrond. Afgelopen seizoen 
zijn van begin af aan bijna alle bakken bezet geweest. In de loop van het seizoen en bij 
aanvang van het nieuwe seizoen zijn er weer een aantal enthousiaste nieuwe tuiniers 
gestart. Momenteel zijn de 32 beschikbare bakken verdeeld over 28 tuiniers. Sommigen zijn 
ervaren tuiniers die in het verleden in een landelijker omgeving ervaring hebben opgedaan, 
anderen zijn echte stedelingen die voor het eerst experimenteren met zelf kweken.  

Kinderen 

Zoals gezegd zijn er vier kinderbakken voor de kleinste kinderen. Eén kinderbak is in gebruik 
gegeven aan een kinderdagverblijf van Anne Dak, zodat wekelijks een grote groep kleintjes 
met begeleiders met hun schepjes en gietertjes op ons terrein in de weer is. Om die inzet te 
belonen en verder te stimuleren hebben we hun een extra bak aangeboden. 

Er werken ook een aantal kinderen mee aan wat grote bakken.  

Voor ouders met jonge kinderen is de tuin een prettig toevluchtsoord. Vóór in de tuin is een 
kleine zandbak waar bij goed weer druk gebruik van wordt gemaakt. Bij warm weer zetten 
we een kinderbadje neer, en er is een kinderpicknick tafel om aan te eten en te kleuren. 

Het kijkraampje bij de bijen trekt kinderen bijzonder. Het is spannend om te zien hoe al die 
bijen in en uit de kasten zwermen. 

Compost 

Nu is er een compostplek met drie bakken gerealiseerd achter in de tuin. Buurtbewoners 
kunnen er hun biologische groenafval brengen. Afgelopen seizoen heeft Hanno de compost 
verzorgd. Komend seizoen zal de compost door Jeroen worden beheerd in het kader van 
maatschappelijke participatie. Op dit moment wordt, ook om de bijen wat meer rust te geven, 
een nieuwe composteerplek gemaakt naast de blokhut, voor in de tuin. 

Optimalisering 

Sandra is bezig het tuinontwerp te vervolmaken. Met gebruik van gevonden bakstenen en 
gekregen wilgentenen brengen we meer organische en glooiende vormen in de tuin aan. 
Dankzij een speciale actie van Fonds 1818 beschikken we nu ook over twee splinternieuwe 
regentonnen voor regenwater.



 

Leifruit langs de muur en een handige tuinkas 

 

 

 

Stiltegebied met bijenstal (rechts) en composthoop (links) 

 



 

Klusdagen 

Iedere eerste zaterdag van de maand en in drukke tijden vaker, hebben we een 
gemeenschappelijke klusdag. Ieder doet wat hij kan, en er wordt gezorgd voor zelfgebakken 
taart en brood en een pan soep om het werk te veraangenamen. 

Sanne en André bieden begeleiding bij het kiezen en uitwisselen van zaden en plantjes en 
zullen in samenwerking met de Zeeheldentuin workshops organiseren om onze kennis van 
het groentekweken te vergroten. In onze kas kweken we bepaalde groentes voor die we aan 
de tuiniers ter beschikking stellen. 

Publiciteit en openstelling 

Afgelopen jaar zijn we veel in de tuin aanwezig geweest, en op de vreemdste tijden is er 
altijd bezoek gekomen als de deur open stond. Komend seizoen zullen we de tuin op 
woensdag en in het weekend ’s middags openstellen met de hulp van vrijwilligers, zodat 
bezoekers erop kunnen rekenen de deur open te treffen. 

We hebben afgelopen jaar veel energie gestoken in publiciteit, mede omdat het voortbestaan 
van de tuin bedreigd bleek te worden door de geplande sloop van de omliggende woningen. 
Vanuit onze kern van initiatiefnemers hebben we actie ondernomen om een 
bewonerscoöperatie op te richten om de straat in eigen beheer te nemen om het 
straatgezicht te behouden en ook de cohesie en de diversiteit aan bewoners in de straat. 
Zowel lokale als landelijke bladen, radio en tv hebben over ons initiatief bericht. Ook hebben 
we op de locale markt zonnebloemzaden uitgedeeld en mensen uitgenodigd om onze tuin 
een bezoek te brengen. Onze facebookpagina 
https://www.facebook.com/BiologischeMoestuinhetWelpje is goed bezocht, mede dankzij de 
prachtige foto’s die met name Sandra en Peter plaatsen. 

Zodra het mooi voorjaarsweer wordt, gaat Peter een filmpje maken dat ingezet kan worden 
om onze tuin te promoten. 

Organisatie en besluitvorming 

Ons initiatief is begonnen als een spontane beweging. André nam het initiatief, Peter heeft 
het voortouw genomen, het projectplan geschreven, in samenwerking met Hanno de 
financiële onderbouwing gemaakt, het huishoudelijk reglement opgesteld, de eerste 
plantenlijst in een tabel gezet en van afbeeldingen voorzien. Hanno heeft het ontwerp 
gemaakt en de boekhouding op zich genomen. Sandra heeft het logo ontworpen en het bord 
boven de ingang geschilderd. Peter heeft op basis van het complete projectplan bij de 
gemeente en Fonds 1818 subsidies aangevraagd en slim materialen ingekocht. Hanno, 
Peter en André samen hebben de basis van de tuin neergezet. Hélène en Sandra hebben 
het ontwerp voor de borders gemaakt, Sitih is imker geworden. Een grote groep 
straatbewoners heeft de handen uit de mouwen gestoken om het zware werk binnen de 
kortste keren voor elkaar te krijgen. Sanne heeft de dagelijkse zorg voor de tuin op zich 
genomen en de klusdagen georganiseerd om naast de harde kern ook de andere 
deelnemers bij het proces te betrekken. Sandra heeft de publiciteit gezocht en Hanno heeft 
dat opgepakt, waardoor we nu vanuit de tuin de mogelijkheid onderzoeken om de straat in 
eigen beheer te nemen. 



De kinderen weten de tuin goed te vinden 

 

 

 



 

Begin dit jaar is in dat verband Stichting Roggeveenstraat opgericht, die ondermeer tot doel 
heeft bewonersinitiatieven te ondersteunen. Unaniem is besloten dat Moestuin Het Welpje 
onder deze vleugels verder gaat. Dat betekent dat we sinds kort een rechtspersoon zijn. 
Voorzitter is Vincent, André is penningmeester en Sanne is secretaris.  

Sandra vertegenwoordigt de tuincommissie in het stichtingsbestuur. De tuincommissie valt 
onder het bestuur van de stichting, en bestaat uit penningmeester Sanne, commissieleden 
Peter, André, Hanno, Hélène, Vincent, Celine en Annemarie. Hélène en Sandra zijn 
verantwoordelijk voor de borders, André en Sanne zijn verantwoordelijk voor de 
moestuinbakken. 

Jeroen gaat met hulp van Jan de compost beheren. Sven zal een aantal dagdelen gastheer 
zijn in de tuin om de toegankelijkheid te vergroten. Rowan heeft een aantal halve wijntonnen 
gedoneerd die door bewoners kunnen worden geadopteerd om ook voor de deur op straat 
een bloementuintje te maken. 

Financiën. 

In het komend seizoen vragen we de tuiniers een bijdrage van 25 euro per jaar per bak, voor 
houders van een Ooievaarspas 12,50. Kinderbakken blijven gratis. Daarnaast zullen we 
mensen gelegenheid bieden de tuin te sponsoren en een donateurslijst aanleggen. De 
bedoeling is dat we voor de vaste kosten van water en elektriciteit en jaarlijkse aanvulling 
van grond en meststoffen zelfvoorzienend zullen zijn. Sandra heeft Het Welpje aangemeld 
voor de Gulden Klinker, en zal samen met Hedde onderzoeken welke andere mogelijkheden 
er zijn om fondsen aan te schrijven voor incidentele kosten als bouwmaterialen voor verdere 
vervolmaking van het ontwerp en de functionaliteit van de tuin. Daarnaast denken we aan 
nieuwe initiatieven zoals inkoop van workshops voor deelnemers en belangstellenden, 
installeren van een buitenkeuken om gezamenlijk te kunnen koken, en het maken van 
voorlichtingsmateriaal gericht op kinderen. 

Voortbestaan 

Ondertussen zijn we, met steun van de gemeente en de Haagse Stadspartij, met 
HaagWonen in gesprek om die ambitieuze plannen tot behoud van de straat en de 
bewonersgroep te kunnen realiseren. We hebben in ieder geval bereikt dat ook in het 
beginselplan van HaagWonen voor de straat de tuin behouden zal blijven, zelfs als er toch 
wordt overgegaan tot sloop. De samenwerking is dusdanig verbeterd dat we nu toestemming 
hebben gekregen om onze compostplaats in te richten op het stukje grond dat in eigendom 
is van HaagWonen. 



Drukte tijdens de opening 

 

 

De wethouder krijgt een rondleiding… 

 



 

 

Toekomst  

Natuurlijk staan we niet stil. We willen verder ontwikkelen. Niet alleen de tuin, ook onze eigen 
kennis. Daarom is 2015 voor ons het jaar van de Educatie. 

Er kwamen gedurende het seizoen regelmatig vragen over wat er nou precies groeit en 
bloeit en hoe eea bijgehouden moest worden. Daarnaast ontstonden hele gesprekken over 
koken in het algemeen en wat je allemaal met de eigen oogst zou kunnen doen. Er lopen de 
volgende plannen, al dan niet reeds in ontwikkeling:  

 

- een naslagwerk, liefst in digitale en in printvorm. Een database waar alles wat groeit 
en bloeit in wordt vastgelegd. Als referentie voor iedereen en ook als leidraad voor 
onderhoud. In alle seizoenen. Alles voorzien van een locatie omschrijving. In 
printvorm, een losbladig boek met veel foto’s dus, is het voor elke bezoeker meteen 
een overzicht van de hele tuin met een verwijzing van “wat groeit daar nou”. 

- een plek waar je kookworkshops kunt houden, gewoon in de open lucht. Een plek 
waar bezoekers ook even kunnen zitten, het naslagwerk of een ander tuinboek 
kunnen doornemen en waar ook andere workshops ( stekken, composteren, werken 
in de kas) kunnen plaatsvinden. 

- die plek zou een soort van openslaand tuinhuisje oid moeten zijn waar wat 
kooktoestellen en huisraad opgeborgen kunnen worden, waar demo materiaal over 
de bijen ligt enz enz. De andere blokhut kan dan meer als echt materiaalhoek weer 
dienst gaan doen. 

Deze plannen worden uitgewerkt en van kostenplaatjes  voorzien waarop subsidies kunnen 
worden aangevraagd. 



 

Sitih 

 

Sandra, Hélène en Sanne                                      André, Hanno en Peter 



 

Namen 

In het document zijn voor het gemak alleen voornamen gebruikt. Volledigheidshalve 
hieronder de namen van de commissieleden compleet: 

André van Soelen; Initiatiefnemer en lid van de commissie moestuinbakken. 

Peter van Amstel; Kartrekker 2014. 

Sandra Visser; Logo-ontwerp, beplantingsontwerp, tuinvrouw en vertegenwoordiger van de 
tuin in het stichtingsbestuur. 

Sanne Oomens; Penningmeester, coördinator van de moestuinbakken en klusdagen 2015. 

Hélène Schaap; Tuinvrouw, beplantingsontwerp 

Hanno van Megchelen; Tuinontwerp, financiële controle en coördinatie van de compost. 

Celine Gimbrère; Ondersteunend commissielid. 

Vincent Harry; Ondersteunend commissielid. 

Sitih Lessy; Imker en commissielid 2014. 

Annemarie Kuppers; Ondersteunend commissielid 2015. 

 

 

 

 



De wethouder bij de opening     (Den Haag FM) 

 

 

 

Groepsfoto     (AD, Zeeheldennieuws)    © Reinout Barth. 

 

 



 

Overzicht van publiciteit 
 

Trouw 
http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/article/detail/3831740/2015/01/17/Bewoners-willen-
straat-kopen.dhtml 
 
AD 
http://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3808875/2014/12/11/Bewoners-willen-
eigen-straat-kopen-om-huizen-te-redden.dhtml 
 
WNL (na 5 min) 
http://www.omroepwnl.nl/video/detail/vandaag-de-vrijdag-12-december__121214 
 
Zeeheldennieuws 
http://www.zeeheldennieuws.nl/2014/10/ambitieus-plan-voor-behoud-woningen-
roggeveenstraat/ 
 
http://www.zeeheldennieuws.nl/2014/12/slopen-behouden/ 
 
Hart van NL 
http://www.hartvannederland.nl/top-nieuws/2014/haagse-stadspartij-wil-moestuinen-
behouden/ 
 
Den Haag FM 
http://denhaagfm.nl/2014/10/29/bewoners-roggeveenstraat-willen-straat-kopen/ 
 
Posthoorn 
http://www.deweekkrant.nl/files/pdfarchief/PH/20141008/PH_PHH-19_141008_1.pdf 
 
Column 
http://www.marcelverreck.nl/index.php/plaats38-moestuin-t-welpje-roggeveenstraat/ 
 
OmroepWest 
http://www.omroepwest.nl/nieuws/04-06-2014/hagenaars-beginnen-biologische-moestuin-
zeeheldenkwartier 
 

Aedes 
http://www.aedes.nl/content/artikelen/klant-en-wonen/bewonersparticipatie-en-
zelfbeheer/wooncooperatie-in-oprichting-in-den-haag.xml 
  
Haagwonen 
Gemeenschappelijk bulletin met bewoners. Kleine oplage verspreidt onder bewoners en 
omwonenden.



 

Leuke foto in de Posthoorn 

 

 

 

Ook in Trouw staat de tuin er weer mooi bij  

 

 



 

 

 

 

Contact 

Facebookpagina:  https://www.facebook.com/BiologischeMoestuinhetWelpje 

e-Mail:   hetwelpje@gmail.com 

Bezoekadres  Roggeveenstraat78-80 

Postadres:   Roggeveenstraat 39 

   2518TK Den Haag 

Bankrelatie:   Rabobank NL57 RABO 0302 5117 25 

 



 


