
3.2 De Franciscushof 

 

a. Algemeen 

Missie: Mensen de gelegenheid bieden om in een biologische stadstuin zinvol werk te verrichten. 

Visie: Sommige mensen komen juist tot hun recht als ze in de vrije natuur uitgedaagd worden om 

actief te zijn. In deze context is het ook mogelijk om onderling met elkaar sociale contacten op te 

bouwen. 

 

De Franciscushof is vanuit het Inloophuis gestart in 2014. In dat jaar werd ook de eerste oogst 

binnengehaald. De twee volgende jaren konden we een flinke groei vinden in de opbrengsten. 

De Franciscushof valt onder het bestuur van de Stichting DCT. De dagelijkse werkzaamheden worden 

uitgevoerd door een coördinerend vrijwilliger, enkele kernvrijwilligers en overige vrijwilligers. 

De opzet van de tuin was om de maaltijden in het Inloophuis van aardappelen en groenten te 

voorzien. Deze opzet is geslaagd. Soms blijven er producten over. Deze overtollige oogst wordt tegen 

een geringe vergoeding verkocht. 

De tuin is een biologische tuin. Daar proberen we ons zo veel als mogelijk is aan te houden. Dat 

betekent in elk geval dat er geen bestrijdingsmiddelen gebruikt worden en dat we zo min mogelijk 

machines op de tuin willen gebruiken. Daar zitten nadelen aan, maar die proberen we met 

menskracht te overwinnen. Wat we aan zaden en planten kopen zal altijd biologisch zijn, maar als we 

niet-biologisch geteelde bomen of struiken krijgen, zijn we er blij mee en zullen wij de verdere 

uitgroei zo biologisch mogelijk begeleiden. Milieuvriendelijkheid hoort bij de Franciscushof.  

Dat is ook de doelstelling voor de komende jaren. Meer en meer de 3500 m2 tot een lusthof maken. 

Daartoe hebben we het perceel boomgaard met de helft uitgebreid. De gemeente heeft daar middels 

een schenking van 15 fruitbomen aan meegewerkt. Dat maakt dat we nu twee boomgaarddelen 

hebben, een stuk met zacht fruit, druivenbomen en bloemenpercelen. 

 

Voor het jaar 2018 betekent dit dat we verder insteken op bloemen. Naast de al bestaande 

bloemenperken komen er twee plukvelden, die goed bereikbaar zullen zijn en waar mensen tegen 

een geringe vergoeding bloemen kunnen plukken om mee te nemen.  

De grond is door de parochie voor 5 jaar in bruikleen gegeven. Deze periode loopt in 2018 af.  De 

toestemming voor gebruik in de volgende vijf jaar is aangevraagd en informeel is reeds vernomen dat 

deze nieuwe periode ook is toegezegd. 

 

b. Deelnemers 

Oorspronkelijk was de tuin bedoeld om de bezoekers van het Inloophuis en anderen een 

mogelijkheid te geven tot zinvolle activiteiten in de buitenlucht. Er kwamen maar weinig bezoekers 

van het Inloophuis in de tuin werken. Dat leverde tot de zomer van 2016 een stevig tekort aan 

werkkrachten in de hof. Let wel: degenen die er werkten hadden er over het algemeen veel plezier in 

en hoorden voor een groot stuk wel tot de mensen die ook in het Inloophuis thuis zouden kunnen 

komen. Vanaf de zomer 2016 is er een flinke toename van het aantal hulpkrachten en die komen uit 

alle sectoren van onze maatschappij, ook en juist veel uit de groep die in kwetsbare situaties 

verkeren. Als voorbeeld noemen we enkele Syrische vluchtelingen, die voor dagbesteding en 

taalvaardigheid graag meewerken in de tuin.  

  



Dat zij allen er te midden van anderen hun plek vinden, hoort zeker tot de corebusiness van de 

Franciscushof. Daarom hebben we in 2016 het tuinhuisje ook moeten uitbreiden met een flinke 

overkapping, om te zorgen dat de koffie-/theepauze toch overdekt zou kunnen plaats vinden. De 

pauze met zijn eigen communicatie hoort er wezenlijk bij!  

De toename van het aantal werkers heeft gemaakt dat de uitstraling van de tuin naar de buurt en de 

voorbijgangers sterk veranderd is. In het begin was de opmerking vaak: oh wat veel onkruid! Nu 

horen we steeds vaker: het begint echt een mooie tuin te worden.  

 

c. Financiën 

De gemeente Tiel staat achter het doen en laten van de Franciscushof en heeft bij de start een 

financiële bijdrage geleverd.  

Met behulp van enkele doelsubsidies wordt er ongeveer budgetneutraal gewerkt. 

 

 

Beleidsdoelen Franciscushof 

 

a) Parels  

•   Het terrein is nu geheel in gebruik en levert een goede opbrengst op. Meer dan in 

voorgaande jaren heeft de opbrengst van de oogst die de vraag van het Inloophuis te boven 

ging afzet gevonden bij anderen, met name in de kerken. 

•  De faciliteiten op het terrein en het onderhoud zijn verbeterd 

•   De communicatie met het Inloophuis over de producten voor de maaltijden loopt goed 

•   Er is een flinke groep tuinlieden 

•   De ontwikkeling in het ‘karakter’ van de tuinlieden is goed gevolgd: naast het tuinieren heeft 

het sociale belang steeds meer aandacht gekregen 

•   Veel aandacht voor participatie en zorg m.b.t. tuinlieden 

•   Regelmatig zijn er publicaties in de pers en er is ook buiten de regio belangstelling voor het 

project. De waardering is groot wat onder meer blijkt uit diverse prijzen die er gewonnen zijn 

 

b) Puzzels 

•   Er is een nijpend tekort aan leidinggevende vrijwilligers 

 

c) Aanpak 

•   Actief werven van (leidinggevende) vrijwilligers met tuiniers- en sociaal/psychologische 

kwaliteiten 

•   Oprichten van een ‘Vrienden van de Franciscushof’ groep (donateurs) 

 


