
Groen genieten
De evenementen stonden dit jaar in het teken van 10 jaar Wereldboom. Onder zijn majes-
tueuze kruin speelden singer-songwriters relaxte muziek, versterkt door de Effenaar, stads-
bieren en biologisch eten. Deelnemers vanuit het CKE lieten zich tijdens Fête de la Nature 
inspireren door de karakterbomen in gedichten, optredens en beeldende kunst. De plataan 
is onder auspiciën van stichting Wereldboom gesnoeid en kan er weer tien jaar tegen. En 
wij ook, met genieten van het groen.

Dit jaaroverzicht geeft een impressie van de maatschap-
pelijke activiteiten van stichting Groendomein Wasven, 
stichting Wasvenboerderij en stichting Wasvenzorg.
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Groene daden
Het was een groei- én werkzaam jaar. Via 
Samen voor Eindhoven kwamen ASML en 
Rabobank een dag helpen: de stropdas-
sen af en handen uit de mouwen. Van het 
uitsteken van bospest in het hakhoutbos 
en woekerende guldenroede in de vlinder-
tuin tot het wieden 
van melde op de 
bolakker en on-
kruid in de groente-
vakken. Ook leerde 
ze zeisen en de 
composthoop om-
zetten. Een nuttige 
én leerzame  
workout dus.

Groene voornemens
Het Wasven stimuleert 
de biodiversiteit ook 
via de voedselketen. 
Vandaar dat naast de 
tuinderij, bakkerij en 
branderij nu ook de gasterij 
het biologisch EKO keurmerk 
heeft ontvangen. Als eerste 
in Nederland gecombineerd 
met het Greenkey keurmerk 
voor een duurzame bedrijfs-
voering.  Met een bewuste 
keuze voor biologisch eten 
krijg je lekkere gerechten die 
gezond zijn voor jezelf én je 
leefomgeving.
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De das om?
We zijn al jaren bezig met het verbinden van het Was-
ven met het Natuurnetwerk Brabant. Helaas draaien 
de ambtelijke molens langzaam. Het kon ook niet 
voorkomen dat de das van het Wasven deze zomer 
is platgereden 
op de Eisen-
howerlaan. 
Het voorval 
geeft de po-
tentie aan 
die van het 
groendomein 
uitgaat om de 
biodiversiteit in 
Eindhoven te 
versterken. Zal het er in 2020 dan echt van komen of 
doet de gemeente ons de das om?

Op stadse wijze
Met de oogst van rogge, haver en tarwe 
is het trio Wasvenbier van eigen stadsak-
kers compleet. Samen met de Genneper 
Hoeve is het oogsten aangepakt waarna het 
graan biologisch gemalen is in de Genneper 
Watermolen. Een deel van het graan wordt 
wederom ingezaaid en een deel  is gevoerd 
aan de Blije Big, waar we mals vlees voor 
terugkrijgen. De bakkers bakken met het 
graan een uniek stadsbrood. En het biologi-
sche stro wordt gebruikt voor de bouw van 
een huis. Als dat niet circulair is.
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We maken er een potje van
De laatste loodjes van het jaar 
waren niet alleen zwaar voor 
de oliebolbakkende bakkers en 
vrijwilligers, maar ook voor onze 
deelnemers. Vele kerstpakket-
ten werden ingepakt met lekkere 
producten van eigen makelij.  

Onze deelnemers konden vanaf 
de zomer al oefenen door het 
vullen van heel veel glazen 
potten met verse koekjes. Als 
relatiegeschenk  voor onze 
toeleverancier Van Zelst. 
Een mooie vorm van 
wederkerigheid. 

Van bovenaf
Na jaren warmdraaien kwam het er van: het formeel  
benoemen van een Raad van Toezicht voor de stich-
tingen Groendomein, Boerderij en Zorg. De gover-
nancecode Zorg zorgde ervoor dat het Wasven een 
zelfstandig aanbieder kon worden voor de WLZ. Het 
maakt de weg vrij voor verdere integratie en samen-
werking onderling en met derden. Met toezicht van 
boven.



Klimaatparticipatie
Nagenoeg onopgemerkt is aan de west-
zijde van het Wasven de basis gelegd voor 
nieuwe natuur, in samenwerking met de 
gemeente Eindhoven en Woonbedrijf. Een 
aangelegd ven vangt het regenwater op van 
de nieuwe studentenflats en de grond is 
plantklaar gemaakt voor een vogelvoedsel-
bos en een educatief klimaatbos met buiten-
lokaal en wifi. Nu de leerlingen, scholieren 
en studenten nog.

Van onderop
Je zou het haast vergeten, 
maar het Wasven is een 
burgerinitiatief. Ruim twintig 
jaar geleden begonnen als 
actiegroep ‘de beuk erin’ en 
inmiddels uitgegroeid tot een 
maatschappelijke onderne-
ming. Dagblad Trouw stelde 
een ‘Duurzame top 100 van 
onderop’ samen, met 
het Wasven op 
64. Een mooi 
resultaat.

Typisch Tongelre
In de laatste vergadering van 1919 boog de raad zich over de laatste guldens van Tongelre: 
voor een treurwilgenbos of lantaarns om de weg vanuit de kroeg terug te vinden? Ook 100 
jaar later kwamen ze er niet uit tijdens de cultuurhistorische markt. Een verbindend eve-
nement van ’t Oude Raadhuis, ’t Salon en ’t Wasven. Met unieke decordoeken, ontworpen 
door Frank Bierkenz, en vele historische en hilarische figuren.

Landschappelijk
Het landschapsbeheer in 
het Wasven krijgt steeds 
meer vorm, mede dankzij 
de inzet van vele vrijwil-
ligers tijdens NL Doet, 
de Natuurwerkdag en de 
vele natuurwerkochten-
den. Maar ook dankzij de 
schapen die het gras voor 
onze voeten wegmaaien. 
Met als bijvangst een 
vijftal lammetjes, geboren 
tijdens Fête de la Nature.
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Klimaatadaptatie
Het donkere uilenbos is niet meer. De let-
terzetter, een vraatzuchtige kever, heeft 
de schors van de hoge sparren aangetast. 
Storm en droogte deden de rest. De groen-
werkgroep onder leiding van Kees van Gre-
venbroek heeft de zieke bomen omgezaagd 
en nieuwe soorten naaldbomen aangeplant. 
Ook studenten van het Stedelijk College 
plantten nieuwe bomen, ter compensatie 
van hun vliegreis naar Peru. Voor hen had 
Kees nog een tip: je kunt het beste bomen 
planten op de startbaan.

Wasvenboerderij     gasterij@wasven.nl  040 787 0707 
Celebeslaan 30     winkel@wasven.nl  040 787 0708
5641 AG Eindhoven     zorg@wasven.nl  040 787 0709

www.wasven.nl    volg ons op facebook, twitter en instagram 
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Klimaatverandering
De klimaatverandering eist 
zijn tol, ook op ’t Wasven. Zo 
waaide tijdens de storm in 
juni een 163 jaar oude beuk 
van de beukenlaan om en 
braken er spontaan takken uit 
monumentale bomen vanwe-
ge de droogte. Des te meer 
reden voor onze aanpak van 
ecologisch landschapsbe-
heer, met een focus van  
30 jaar. 

Achter de schermen
Voor onze medewerkers in de boer-
derij is opvallend onopvallend veel 
veranderd. Er is een nieuw kassa-, 
reservering-, personeel- én zorginfor-
matiesysteem in gebruik genomen, 
de nieuwe website is in de maak. Het 
vermindert de administratieve last 
terwijl de interactie tussen medewer-
kers, deelnemers, gasten, vrijwilligers, 
ouders, bezoekers en klanten zal toe-
nemen. Meer vóór en minder achter 
de schermen.
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Meesterlijk
Na ruim zeven jaar gaan John en Kitty het 
rustiger aan doen. Het gevolg was een 
zenuwslopende race wie de nieuwe boer-
derijmeesters zouden worden.  We ver-
welkomen Leon en Ilona als vrijwilliger en 
wensen ze veel woongenot toe in het Was-
ven. En werkplezier natuurlijk…


