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Inhoud
Biologisch Rabarberfeest 2020

Uitgesteld naar voorjaar 2022

Stadsboeren cursus:
Biologisch Tuinieren in de Stad 2020

Uitgesteld naar winter 2022

YIMBY Oogst Diner op Burendag

Uitgesteld naar zomer 2021

YIMBY Arnhem 2020!

Uitgevoerd in 2020

Lessen YIMBY Arnhem 2020!

Algemeen
In totaal hebben 80 burgers zich aangemeld voor een YIMBY met 50% subsidie.
De makers van zorgboerderij Hoeve Klein Mariëndaal hebben 20 YIMBY
moestuinbakken gemaakt.
De 20 YIMBY's zijn geleverd aan burgers in de wijken Geitenkamp, Presikhaaf,
Klarendal en Malburgen
De 20 YIMBY's zijn geleverd met twee zakken biologische moestuinaarde en twee
zakjes biologisch zaden.
Voor het eerste jaar worden de nieuwe eco YIMBY moestuinbakken geleverd. Met
onbehandeld douglas hout, afbreekbaar worteldoek (mais), biologische
moestuinaarde en biologische zaden.
Financieel
Hout (kostprijs 65 EUR per stuk)
Maakloon ( 10 EUR per stuk)

Uit
1300 EUR
200 EUR

In
750 EUR
750 EUR

Totaal uitgaven

1500 EUR

1500 EUR

Verkoop (37,50 EUR per stuk)
Bijdrage Gemeente
(37,50 EUR per stuk)
Totaal inkomsten

60 % leveren met de bestelbus van Hoeve Klein Mariëndaal, 5 EUR per rit.
Het coördineren van bestellingen, maken, afleveren en transporten vraagt om extra
administratieve capaciteit.
Sponsors van de materialen geven een betere financiële opbrengst van de YIMBY
moestuinbakken voor de Hoeve.
Het maken van YIMBY moestuinbakken is een financieel neutrale activiteit voor
deelnemers in de wintermaanden.
De YIMBY moestuinbakken hebben een geplande bijdrage van 10 EUR per stuk
opgebracht voor de stichting Hoeve Klein Mariëndaal

Promotie
De promotie activiteiten waren zeer succesvol en resulteerde in 80 aanvragen voor
YIMBY Moestuinbakken
Het leveren van YIMBY moestuinbakken maakt de Hoeve Klein Mariëndaal positief
bekend bij de burgers in Arnhem.
Het leveren van YIMBY moestuinbakken maakt de Hoeve Klein Mariëndaal positief
bekend bij de Gemeente Arnhem
De nieuwe YIMBY eigenaars zijn blij verrast met het complete pakket van YIMBY +
biologische zaden+ biologische moestuingrond.
Logo van de Hoeve Klein Mariëndaal op de bakken.
Heldere communicatie over de YIMBY moestuinbakken (welke info in de flyer / op
welke kanalen communiceren, etc)
Toevoegen prijs inclusief of exclusief afleveren.

Artikel/Post

Medium

Subsidie voor moestuin op poten

Arnhemse
Koerier
Gelderlander

Een moestuinbak op poten
https://www.linkedin.com/posts/zegernieuweboer_eenmoestuinbak-op-poten-activity-6781501224349929472ORdf
https://www.linkedin.com/posts/zegernieuweboer_yimbyarnhem-in-food-for-thought-nl-activity6780190974485245952-x50J
https://www.linkedin.com/posts/zegernieuweboer_yimbyeetbarestad-voordeoogstvanmorgen-activity6777926176104030208-EkNt
https://www.linkedin.com/posts/zegernieuweboer_yimbyeetbarestad-voordeoogstvanmorgen-activity6775386533324181504-vES_
https://www.linkedin.com/posts/zegernieuweboer_yimbyeetbarestad-activity-6770315504570658816-RSmG
https://www.linkedin.com/posts/zegernieuweboer_yimbyyes-in-my-back-yard-moestuinbakken-activity6732729282335924224-Aw7F
Totaal

Linkedin story

Oplage /
Bereik
81.900
exemplaren
107.167
exemplaren
1088 views

Linkedin story

1327 views

Linkedin story

367 views

Linkedin story

735 views

Linkedin story

1156 views

Linkedin story

1544 views

7000 views

You Tube film
YIMBY Made in Arnhem
YIMBY Arnhem! in Food for
Thought NL

Link
View
https://youtu.be/Om3e0hh9pC0
459 views
https://youtu.be/oWW3w1FKu3M 370 views

The YIMBY Experience (EN)
De nieuwe eco YIMBY

https://youtu.be/0_JWmuhwyR4
https://youtu.be/tYE2qNkbjqs
https://youtu.be/Q7HqjunEXBo

Vandaag gaan we een YIMBY
moestuinbak maken

159 views
39 views
3947 views

Maken
Het seriematige maken van YIMBY moestuinbakken als activiteit door deelnemers
vraagt aandacht en voorbereiding door de bedrijfsleider/teamleider.
Het begeleiden en maken van YIMBY moestuinbakken is te sterk afhankelijk van
beschikbare vrijwilligers.
Het seriematig maken van de YIMBY moestuinbakken op de zolder boven de tractors
is niet mogelijk
Het maken van YIMBY moestuinbakken in de buitenlicht geeft meer ruimte om les te
geven.
Het maken van YIMBY moestuinbakken in de buitenlucht is lastig voor de aandacht
van de makers.
Het maken van YIMBY moestuinbakken in de buitenlucht is afhankelijk van het weer
Goede maak hulpstukken maken het mogelijk om het maken van de YIMBY's sneller
te leren
Goede maak hulpstukken maken het mogelijk om betere YIMBY moestuinbakken te
maken
Voor het seriematige maken van YMBY moestuinbakken is voldoende, goed
gereedschap nodig (opgelade accuboren)
De materialen voor het maken van YIMBY moestuinbakken moet gemarkeerd
worden om nevengebruik te voorkomen

Bijlage: Subsidie aanvraag Eetbare Stad Gemeente Arnhem

YIMBY Arnhem 2020!

Doel
Het project YIMBY Arnhem! heeft als doel het stimuleren van nieuwe stadsboeren met YIMBY
moestuinbakken voor het biologisch tuinieren in de stad Arnhem. Een tweede doel is het verbinden
van burgers in de stad Arnhem door groen ontmoeten en groen leren.
Gemeente Arnhem
De Gemeente Arnhem stimuleert groen en biologisch tuinieren in de stad. De Gemeente Arnhem
heeft de subsidie aanvraag voor het project YIMBY Arnhem! Goedgekeurd. Er is dus indirect sprake
van de aanleg van eetbaar groen door middel van YIMBY’s. Het eetbaar groen is verdeeld over
meerdere locaties i.p.v. directe aanleg op 1 bepaalde locatie (art. 10 afwijkingsmogelijkheid)
Organisatie (aanvragers)
Stichting Hoeve Klein Mariëndaal, www.hoevekleinmariendaal.nl, Arnhem
Biologische Stadsboeren Coöperatie Arnhem Groen, Arnhem
Doelgroep
De doelgroep zijn inwoners van de gemeente Arnhem in het bijzonder burgers uit de doelwijken:
Klarendal, Geitenkamp, Presikhaaf, ’t Broek en Malburgen.
Opbrengsten
De oogst en het beheer en onderhoud is voor de eigenaar (v/m) van de YIMBY moestuinbak. Verdere
opbrengsten zijn het vergroten van het sociale netwerk van de nieuwe stadsboeren.
Sponsor
Gemeente Arnhem

Subsidie van 37,50 EUR per YIMBY

Co-sponsors
Welkoop Elst

Biologische tuinaarde, 2 zakken per YIMBY

Bolster Zaden, Epe

Biologische zaden (o.a. radijs, pluksla)

Learningisgrowing.nl

Instructiefilms en begeleiding

Makers
Stichting Hoeve Klein Mariëndaal

Deelnemers van zorgboerderij HKM in Arnhem.

Leveranciers
Douglas Hout, Ede

Onbehandeld Douglas hout, schroeven

Duracover, Marieke Engelsman

100% biologisch afbreekbaar worteldoek

Begroting 2020
20 stuks YIMBY Moestuinbakken
Hout (kostprijs 65 EUR per stuk)
Maakloon ( 10 EUR per stuk)

Uit
1300 EUR
200 EUR

In
750 EUR
750 EUR

Totaal uitgaven

1500 EUR

1500 EUR

Verkoop (37,50 EUR per stuk)
Bijdrage Gemeente
(37,50 EUR per stuk)
Totaal inkomsten

Reactie omwonenden
De reacties van de omwonenden van bestaande YIMBY moestuinbakken zijn te zien in de historische
YouTube film: YIMBY - Yes In My Back Yard [Made in Arnhem]

Communicatie
Najaar 2020
Besluit subsidie toekenning Gemeente Arnhem publiceren in lokale papieren media en sociale media
(Linkedin, Facebook, Instagram). Eventueel ondersteund door de nieuwe film: The YIMBY Experience
Actie Zéger Nieuweboer, Biologische Stadsboeren Coöperatie Arnhem Groen.
Voorjaar 2021
Aanbieden eerste YIMYB moestuinbak aan burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem:
Actie: Gemeente Arnhem.
Contact zoeken met wijkcoördinatoren van doelwijken. Organiseren van kijkdagen voor YIMBY
moestuinbakken in doelwijken (mits mogelijk door Corona regels).
Actie Zéger Nieuweboer, Biologische Stadsboeren Coöperatie Arnhem Groen.

