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Inleiding 
 
Een Transfarmer is een persoon die graag zoekt naar wat efficiënter (samen), innovatiever, 
creatiever en groener kan.  
 
Hierbij kijkt de Transfarmer graag dicht bij huis naar de ruimte om hem heen: hoe wordt deze 
ingevuld? En hoe wordt deze ingezet? Door hiernaar te zoeken en te innoveren hebben de 
Transfarmers verschillende plekken in zowel de Den Bosch als de rest van Brabant 
‘vergroend’.  
 
De Transfarmer werkt het liefst samen met gebruikers van de directe omgeving (wijk, school 
of kantoor) om de haalbaarheid van een plan en leefbaarheid van een plek te vergroten, 
want de Transfarmer gelooft in verbinding met elkaar en met een plek; het vergroot de 
persoonlijke verantwoordelijkheid en de zelfredzaamheid.  
 
In beginsel staat de Transfarmer ervoor open om kennis en ervaring met anderen te delen 
en te kijken hoe dingen beter, groener, duurzamer en samen kunnen.  
 
In de komende jaren zal de focus voor Transfarmers liggen in het bestendigen en 
ontwikkelingen  van haar basis locatie, de Graafse Akker. Dit is een proeftuin waar velen 
door geïnspireerd worden en nieuwe projecten uit ontstaan.  
Dit gaat Transfarmers doen door de grond waarop het project plaatsvindt aan te kopen, voor 
het deel dat niet aangekocht kan worden zal een huurcontract voor onbepaalde tijd worden 
afgesloten met de eigenaar.  
 
Op financieel vlak zit transfarmers voor 2021 en 2022 in de Right to Challenge regeling van 
de gemeente Den Bosch. In deze twee jaar gaat zij samen met de gemeente onderzoeken 
op welke vlakken Transfarmers een maatschappelijke taak uitvoert en welke 
financieringsbronnen hier voor kunnen worden aangesproken binnen de gemeente.  
 
Met deze twee ontwikkelingen gaat Transfarmers een vruchtbare toekomst tegemoet.  
 
 
 

 



 

 

1. Missie/visie 
 
De missie van Transfarmers is om iedere stadsbewoner de mogelijkheid te geven om zijn eigen 
buitenomgeving te creëren, waarbij Transfarmers in zoveel mogelijk steden en wijken samen met 
buurtbewoners de leefomgeving weer eetbaar, speelbaar, socialer en groener maakt.  
 
Transfarmers vindt een groene leefomgeving en eigen invloed hierop van groot belang. Buurtgroen is 
dan ook een middel voor het samenbrengen en motiveren van elkaar als buurtbewoner door te leren, 
creëren en onthaasten. Door samen het groen in de wijk aan te pakken leert men werken met elkaar 
en (ver)bouwen. Hiermee willen de Transfarmers de zelfredzaamheid in en van de wijk vergroten en 
de maakbaarheid van eigen omgeving teruggeven aan de burger.  
 

1.2 Doelstelling 
 
Als doel stellen de Transfarmers zich om een vliegwiel te zijn voor burgers die aan de slag willen met 
de eigen leefomgeving. Transfarmers wil hierbij een aanjagende rol vervullen zodat de gemeenschap 
zelf het heft in eigen handen durft te nemen. Hierdoor groeit de persoonlijke zelfverwezenlijking van 
de burger en krijgt de maatschappelijke en gemeenschappelijke omgeving meerwaarde. Deze 
kerndoelwaarden kunnen momenteel geborgd worden door de proeftuin, de Graafse Akker, te kopen. 
Hierdoor kan er een voorbeeld voor andere wijken in Den Bosch en andere steden in Nederland 
gefaciliteerd  worden. De groene, sociale, open, participerende en duurzame kernwaarden die de 
Graafse Akker laat zien kunnen blijvend hier gepresenteerd worden. 
 

1.3 Strategie 

 
De strategie van Transfarmers is samen met de actieve vrijwilligers en makkers een plek ontwikkelen, 
waarbij de plek het middel is om mensen samen te brengen. De kwaliteiten en de ideeën van de 
mensen wijkbewoners zijn leidend in de ontwikkeling van hun plek zo ontstaat er eigenaarschap en 
verbondenheid met elkaar en door elkaar. De plek mag groeien! Het resultaat is de meerwaarde die 
mensen ervaren op sociaal vlak, op het niveau van zingeving en tevens de natuur die opbloeit, meer 
biodiversiteit en de kennis die gedeeld wordt.  

 

Verwerving Graafse Akker: Sinds 2013 pacht de Transfarmers deze grond, eerst van A&M, en 
recent is het aangekocht door Zayaz, teneinde het door te kunnen verkopen aan Transfarmers. Door 
lage ligging en onbereikbaarheid is dit stuk grond steeds beschikbaar geweest voor de Transfarmers. 
Noch gemeente noch Zayaz willen het perceel in eigendom hebben. Transfarmers wil nu deze grond 
aan te kopen, deels middels donaties van particulieren en bedrijfsleven, deels door crowdfunding op 
de site “Voordenatuur” en eventueel deels dmv financiering. Het doel van deze is aankoop om de 
continuïteit van het project Graafse Akker, en daarmee ook de proeftuin van Transfarmers, te 
waarborgen. Door de financiering van crowdfunding laat Transfarmers tevens zien hoeveel belang de 
gemeenschap hecht aan een groene en sociale plek in de directe omgeving.  

In begin 2022 zal duidelijk worden hoeveel van de totale aankoopsom van € 255.000 is opgehaald. 
Voor dit bedrag kan Transfarmers een evenredig deel van de grond aankopen en krijgt het 
eigendomsrecht over de aangekochte grond. De rest van de grond zal met een huurcontract voor 
onbepaalde tijd worden gehuurd tegen een lage huur.  

 

 

Activiteiten op de Graafse Akker 

 



 

 

Makkers zijn een onuitputtelijke groep leden, die op hun eigen manier betrokken zijn bij de Graafse 

Akker. Door te komen oogsten, ideeën te initiëren of door actief mee te helpen. 

Samen met een grote groep Makkers van de Graafse Akker organiseert Transfarmers diverse 
activiteiten en werkt zij aan de onderstaande doelstellingen. In 2020 zijn er meer dan 100 makkers. 
Een makker betaald €25 per jaar, indien de financiële situatie van de makker dit toelaat, zodat dit in 
geen geval een drempel opwerpt. Makkers krijgen hiervoor een oogstaandeel uit de gezamenlijke 
groentetuin. Tweewekelijks krijgt de makker een makkermail met informatie over de activiteiten en de 
groentes die te oogsten zijn. Een makker is van harte welkom om mee te helpen in de tuin maar dit 
hoeft niet.  

Activiteiten: 

 - Dagbesteding: 

 4 dagen in de week kan iedereen meedoen op de Graafse Akker, de akker is een 
 normaliserende omgeving bijvoorbeeld voor mensen die in een zorginstelling wonen. 
 Buurtbewoners zijn geïnteresseerd en betrokken en kunnen naar eigen behoefte 
 meedoen. Velen ervaren de gezonde afwisseling van hun dagelijkse werkzaamheden  als 
een verrijking in hun leven.  

 - Kinderactiviteiten: elke woensdag middag van 14:00-16:00 

 de activiteiten op woensdagmiddagen zijn gratis, er wordt in de groentetuin  gewerkt en 
gekookt door de kinderen en er zijn staan diverse  natuurbelevingsactiviteiten op het programma. 
Naast dat wordt er vooral lekker  buiten gespeeld.  

 - Gezond eten en bewegen: 

 5 x per week een gezonde biologische lunch met soep en salade uit de gezamenlijke 

 moestuin, gratis voor en door de makkers die meewerken.  

 - Tegen eenzaamheid : 

 mensen op de Graafse Akker leren elkaar kennen door samen te werken; er ontstaan 
 nieuwe vriendschappen en er wordt zorg gedragen voor en met elkaar. De  Graafse Akker 
als ontmoetingsplek verstevigt tevens het burennetwerk.  

 - Natuur- en milieu educatie:  

 Diverse (basis)scholen weten de Transfarmers te vinden voor natuur- en milieu  educatie en 
als inspirerende plek in de stad. Wekelijks werken er groep 8 kinderen op  de Graafse Akker, zij 
vervolgen hun leerweg na de basisschool richting praktijk  onderwijs en werken aan een basis 
hiervoor op de Graafse Akker. Daarnaast is  transfarmers een stage plek voor studenten uit het 
mbo en hbo van de studie Social  Work, leerjaar 2021/2022 van Avans Hogeschool. Zij krijgen 

de ruimte om zich te  ontwikkelen en nieuwe initiatieven te starten bij Transfarmers.  

 – Duurzaamheid en het verkleinen van de ecologische voetafdruk: 

 op de Graafse Akker werken we voornamelijk met hergebruikte materialen we laten  op 
deze manier zien dat materialen een tweede leven kunnen hebben. Mensen  maken kennis met het 
eten van verse, seizoensgebonden, lokale groentes en  stimuleren zorg te dragen voor je eigen 
leefomgeving. Door middel van inspirerende  workshops biedt Transfarmers nieuwe inzichten voor 
duurzame alternatieven  

 - Laagdrempelige inloop functie:  

 iedereen is 4 dagen in de week welkom! De Graafse Akker ligt op een kruispunt in de  wijk 
met grote koophuizen aan de ene kant en een Hostel voor verslaafden en sociale  huurwoningen 
aan de andere kant. Transfarmers verbindt deze verschillende  buurten en ze ontmoeten elkaar in 

gelijkwaardigheid op de Graafse Akker.  

 - Culturele activiteiten: 



 

 

 samen met vele kunstenaars, muzikanten en andere makers organiseert  Transfarmers 
diverse evenementen die laagdrempelig toegankelijk zijn. Zo wordt er  gebruik gemaakt van de 
Graafse Akker bijvoorbeeld als locatie voor ‘Struinen in de  Tuinen’ Tijdens de vakantieweek 
wordt het programma samengesteld door wel 20  makkers die verschillende workshops geven 
en zo hun talenten delen. Er wordt ruimte gemaakt om de locatie te gebruiken voor theater, 
muziek en workshops.  

Door dit diverse aanbod en de mogelijkheid om ruimte te geven aan nieuwe ideeën en initiatieven is 
Transfarmers altijd in beweging. Elk jaar komen er nieuwe initiatieven of ideeën op de Graafse Akker 
tot bloei en ook soms tot verdorring. Experimenteren mag en kan hier. Transfarmers vindt het 
belangrijk dat er toegankelijke plekken zijn en blijven in de stad waar mensen elkaar weer echt 
ontmoeten en er ideeën ontwikkeld en uitgeprobeerd kunnen worden.  

2. Huidige situatie 
 
 
Stichting Transfarmers beheert stadslandbouwproject De Graafse Akker. Dit terrein van 1 hectare 
groot, wat 15 jaar braak heeft gelegen in de wijk, wordt alweer 8 jaar succesvol gebruikt als 
buurtakker/ openlucht buurthuis. Onze bezoekers zijn gemêleerd. Er komen ouders met jonge en 
oudere kinderen, jongeren, volwassenen zonder kinderen, mensen met een fulltime of parttime baan, 
mensen zonder baan, studenten, gepensioneerden. Mensen zonder opleiding, met een lage opleiding, 
een mbo-functie en hoogopgeleiden. Mensen die al meerdere generaties in Nederland wonen, die al 
enkele generaties in Nederland wonen of die pas net in Nederland wonen. Mensen met veel 
psychische problemen, lichte psychische problemen en geen psychische problemen. De enige groep 
die we helaas niet goed kunnen bedienen zijn de mensen die slecht ter been zijn. Dit komt omdat het 
terrein zich vooralsnog daar niet voor leent. We hopen in de toekomst het terrein ook voor minder-
validen begaanbaar te kunnen maken.  
 
Deelnemers aan de activiteiten geven aan hier de ruimte te vinden voor eigen talenten en ontwikkeling 
zowel sociaal, als fysiek. Zorginstellingen vinden een laagdrempelige plek voor dagbesteding van hun 
cliënten waarvoor soms een vergoeding wordt betaald. In corona-tijd kon de Graafse Akker een buiten 
locatie voor vele activiteiten bieden, die anders geen doorgang vonden. Kortom met alle vrijwilligers, 
makkers, buurtbewoners en betrokkenen samen biedt Transfarmers op de Graafse Akker een positief, 
sociaal en groen netwerk aan. 
 
Naast het werk op de Graafse Akker realiseert Transfarmers diverse andere verbindende 
groenprojecten op andere locaties, zoals: 
 

 ondersteuning bij de ontwikkeling van nieuwe buurttuinen, oa de Boschveldtuin, Pluktuin 
de Vliert en Bietje bij Bietje in Den Bosch 

 natuur en milieu educatie voor basisscholen, zoals bv Rondeel en scholieren van 5 
scholen via project Doen 

 samenwerking met de Stichting Struikroven, Eindhoven 

 realisatie van een groot insectenhotel Nabij Station Oost ism zorgorganisatie van Linc 
naar Zorg 

 verbinding van stad en streek door de organisatie van Buurderij Den Bosch, in 
samenwerking met het Boeren en Buren platform 

 

2.1 Activiteiten van de organisatie 
 

 tot begin 2022 financiering rond krijgen voor de aankoop van de Graafse Akker 

 elke maandag t/m donderdag 9:00-16:00, dinsdagavond en zaterdag ochtend samen 
tuinieren. Met een gezamenlijke lunch van het land 

 wekelijkse Kindermoestuin. 



 

 

 wekelijkse lokale streekmarkt Buurderij Den Bosch 

 natuur- en milieu-educatie aan basisscholen in de buurt. 

 ruimte en coaching bij nieuwe groene buurtactiviteiten. 

 diverse laagdrempelige en sociale activiteiten door het jaar heen, denk aan: bloemen zaaien 
op Moederdag, een Oogstfeest eind september en Vakantieweek in de zomervakantie 

 cursussen en workshops op het gebied van natuur, voeding en creativiteit. 

3. Toekomst 
 
Door de Graafse Akker te kopen blijft er een laagdrempelige plek in de stad voor groeneducatie en 
dagbesteding met een inloop- en ontmoetingsfunctie voor de buurt. Het verkennende Right to 
Challenge traject wat Stichting Transfarmers met de gemeente is aangegaan, laat zien dat de 
gemeente openstaat voor een samenwerking waarbij Transfarmers structureel inkomen heeft om alle 
projecten te blijven organiseren en ontwikkelen. In de zorg die de stichting wil laten zien naar haar 
vrijwilligers stuurt zij op een financieel gezonde situatie. Doorontwikkeling is ingezet op de productie 
van mooie, lokale producten en het creëren van meer afzet mogelijkheden. Met de vraag hoe generen 
we nog meer betrokkenheid vanuit de buurt, is Transfarmers nog verder verkennende omdat we graag 
zien dat er steeds ruimte voor nieuwe projecten en ideeën op de Graafse Akker is. De expertise die 
we hebben willen we graag inzetten om tegen betaling op andere plekken in het land soortgelijke, 
nieuwe projecten van de grond te krijgen. Transfarmers zal altijd zelf projecten blijven initiëren om 
zichzelf te blijven ontwikkelen.  

 
In de nabije toekomst: 

 Ontwikkeling van nieuwe sociale werkplaatsen voor Transfarmers op met Mgr van 
Roosmalenplein. 

 Inzetten op het verbinden van meer vrijwilligers waarbij de nadruk ligt op de verbinding tussen 
verschillende doelgroepen. 

 De financiering rond krijgen voor de aankoop van het terrein van de Graafse Akker 

 de Right to Challenge regeling positief uitwerken met de gemeente Den Bosch 

 

3.1 Toekomstvoorbeeld  
 

Door actief de middelen te generen om de Graafse Akker te kunnen aankopen, laten we zien hoe 
belangrijk deze sociale, groene plek is, niet alleen voor de wijkbewoners maar als proeftuin voor 
iedereen. De aankoop garandeert niet alleen dat deze plek kan blijven bestaan, maar ook dat het 
sociale, groene karakter van de plek nooit verloren kan gaan. De € 50.000 die gehaald moet worden 
om eigenaar van een deel van de grond te worden is behaald door Crowdfunding en eigen middelen. 
Door nu verder te werven, om de hele akker te kunnen bekostigen, voorkomt Transfarmers dat er 
blijvend aan huurlasten moet worden voldaan in de toekomst. 

 

 

4. Organisatie 

 

 



 

 

Stichting Transfarmers 
 
Kvk-nummer:  52686892 
RSIN:    850552679 
ANBI-status:  ja 
Bank:   NL44TRIO0198544375 

 
www.degraafseakker.nl  
www.transfarmers.nl 
info@transfarmers.nl 
 
Bezoekadres: 
(tevens postadres) 
Mgr. Van Roosmalenplein 19C 
5213 GC ’s-Hertogenbosch 
 

4.1 Bestuur 
 
 
Alle bestuursleden vervullen hun werkzaamheden onbezoldigd. Het bestuur is onafhankelijk en heeft 
een onafhankelijke voorzitter. 
 
Voorzitter:   mevr. Coby Gijsbers 
Penningmeester: dhr.Hugo de Vries 
Secretaris:    
Bestuurslid:  dhr. Ruud Schouten 
 

4.2 Werknemers 
 
 
Transfarmers heeft geen medewerkers in dienst. De organisatie werkt voornamelijk met vrijwilligers. 
Er zijn drie ingehuurde coördinatoren die diverse coördinerende en administratieve werkzaamheden 
vervullen. Zij werken circa 24-32 uur per week voor Stichting Transfarmers. De lasten van deze 3 
coördinatoren (max. € 40.000 per jaar) en de vrijwilligersvergoedingen  (ongeveer € 4.000 per jaar) 
worden betaald uit de subsidie van de gemeente Den Bosch.  
De onderstaande mensen worden ingehuurd voor het jaar 2021 en 2022 door Transfarmers. 
 
Dhr. Albert van der Most 
Mevr. Geertje Jansen 
Mevr. Sophie Gruijters 

 

 

5. Financiën  
 

Transfarmers grootste deel van de inkomsten bestaat uit de subsidiebijdrage van de gemeente Den 
Bosch. Deze inkomsten dienen te worden uitgegeven aan de exploitatie van Transfarmers. Er is een 
jaarlijkse begroting en verantwoording voor dit deel van de bijdrage. 

 

http://www.degraafseakker.nl/
http://www.transfarmers.nl/
mailto:info@transfarmers.nl


 

 

Van de bijdrage (ongeveer € 2.000 per jaar) die de ruim 100 makkers doen kan Transfarmers de 
onkosten dragen die zij maakt voor de zaden, poot en plantgoed en de kantinekosten. Iedereen kan 
gratis een kopje koffie, thee of limonade komen drinken. Voor de actieve vrijwilligers is er dagelijks 
een gratis gezonde biologische lunch.  

 

Voor evenementen wordt een bijdrage gevraagd in de vorm van een donatie of worden tegen een lage 
vergoeding hapjes en drankjes aangeboden (ongeveer € 2500 per jaar). Twee keer per jaar vraagt 
Transfarmers een kleine subsidie (€ 650 per jaar) aan bij het Oranje fonds voor een buurt gericht 
evenement. De evenementen zijn budgetneutraal. 

 

Buurderij Den Bosch verwerft inkomsten (€ 5000 per jaar) en heeft ook kosten aan de 
vrijwilligersvergoedingen deze staan in verhouding tot elkaar, zo bedruipt ze zichzelf. 

 

Inkomsten (€ 5000 per jaar) uit dagbestedingsbudget zijn nodig om de kosten voor de coaches te 
dekken.  

 

Overige inkomsten van Stichting Transfarmers (€ 4500 per jaar) komen voort uit verkoop van 
producten, bijdrages voor het gebruik van het terrein, het geven van workshops, en cursussen. Deze 
worden gebruikt voor het aanleggen en onderhouden van de faciliteiten op de Graafse Akker, de 
pr/communicatie en wat anders bekostigd moet worden.  

 

Voor nieuwe projecten wordt geld aangevraagd bij fondsen of opdrachtgevers en een aparte sluitende 
begroting gemaakt.   

 

Het vermogen van Transfarmers is opgebouwd gedurende de periode van 2012 tot en met heden. De 
totale bestemmingsreserve is € 41.393 De bestemmingreserve voor onze programmering € 11.393 is 
vrij te besteden. De bestemmingsreserve continuïteit is € 30.000 onderverdeeld in 3 geoormerkte 
posten.  

 

 

 


