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Opening Ecohof Amsterdam, juni 2021

Overzicht

Inleiding
Ecohof Amsterdam is een groen initiatief in Amsterdam Noord.
Op dit historische en landelijke stukje Amsterdam kun je het boerenland
beleven in de stad. Drink duurzame thee in de ecologische voedseltuin,
koop verse eieren of andere lokale producten in het winkeltje, kom een
dag werken op de prachtige bovenverdieping, of vaar met een kano of
SUP de natuur in. Daarnaast zijn er geregeld inspirerende evenementen
waar je in contact kunt komen met buurtgenoten, en op een leuke
manier kunt leren over natuur en zelf kunt bijdragen aan een
duurzamere wereld.
Ecohof Amsterdam is dagelijks toegankelijk voor iedereen!

Visie
Duurzamer leven is makkelijker en leuker
als we het samen doen.

Missie
Een verwelkomende plek zijn, waar inspirerende
ontmoetingen kunnen plaatsvinden, natuur kan
worden beleefd en mensen op een leuke manier
worden geholpen bij het maken van
duurzamere keuzes.

Toegang Ecohof Amsterdam, juni 2021

Ecohof Amsterdam, mei 2021

Ecohof Amsterdam

Daan Goppel

Ecohof Kippen

Buren, bezoekers, vrijwilligers

Daan is politicoloog, schrijver en creatieve
duizendpoot. Als kind was hij vooral een
bosjongen en droomde ervan om later als
hij groot zou zijn een stukje land te hebben
om zelfvoorzienend te kunnen leven. Als
huisoppasser voor Stadsherstel zag hij de
kans om op deze plek zijn passie voor
natuur en duurzaamheid om te zetten in
het project Ecohof Amsterdam, waarmee
hij buurtbewoners in contact brengt met
een duurzamer voedselsysteem en met
elkaar.

De Ecohof Kippen hebben een grote rol
gespeeld in het tot leven brengen van deze
plek. Veel buurtbewoners weten de weg naar
Ecohof te vinden door hun heerlijke verse
eieren. De kippen eten een duurzaam voer
gemaakt van bakkerijresten (waardoor 50%
minder CO2 wordt uitgestoten). Het zijn niet
alleen enorm lekkere eieren, maar ook de
duurzaamste die je in de buurt kunt krijgen!
De blije kippen van Ecohof zijn sociale
beestjes, die elke bezoeker verwelkomen met
gemoedelijk gekakel.

Van toevallige passanten tot vaste
bezoekers, van vrijwilliger tot klant,
iedereen speelt een rol. Ecohof Amsterdam
is er voor, door en met jullie! Van jong tot
oud hebben buurtgenoten en andere
enthousiastelingen meegeholpen aan de
opbouw van Ecohof. Samen is er geklust,
geverfd, gesjouwd, geplant, gelachen en
geproost. Dat maakt Ecohof tot een echte
buurtplek.

De Opbouw
In februari 2021 ontstond de droom om op deze plek in Amsterdam
Noord een groen en duurzaam initiatief te beginnen: een stadsboerderij
waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en een stukje platteland
kunnen beleven in de stad.
Nadat de ideeën in een conceptplan waren uitgetekend, was het tijd om
de schop de grond in te steken. In de daaropvolgende maanden is er
samen met vrijwilligers uit de buurt een enorme hoeveelheid werk
verzet.

Bij de opbouw van Ecohof Amsterdam hebben we uitsluitend gebruik
gemaakt van beschikbare of gebruikte materialen. Zo hebben we
spullen een tweede leven gegeven en de druk op het milieu tot een
minimum beperkt.

Opknappen

Opbouwen

•
•
•
•
•
•
•
•

Voedseltuin
Kippenhok, kippenren
Bankjes, tafels
Looppaden,
afwateringsgoten
Wilgenwanden
Informatieborden
Pizzaoven
Moestuinen, kruidenperken
Planten:
aardbei, peer, framboos,
pruim, rode bes, zwarte bes,
tomaat, boerenkool, snijbiet,
koolrabi, komkommer,
courgette, palmkool, sla,
kruiden, wilgen, bloemen,
gras

In de tuin was de afgelopen tien jaar
nagenoeg geen onderhoud meer
gepleegd, waardoor het een flinke
klus was om de tuin te ontdoen van
oude zooi.
Verrotte schutting en prikkeldraad
weghalen
Coniferen snoeien
Overwoekerende struiken
verwijderen
Aarde/gras van tegels halen
Tegels wippen
Snoeien ,maaien
Kapotte overkapping verwijderen
Stenen uit grond verwijderen

Daarna hebben we de plek
opgebouwd., vergroend en tot
leven gebracht. :)

•
•
•
•
•
•
•
•

Winkel
Opbouwen en inrichten

•

Kantoor
Verven, vloer leggen,
meubels plaatsen

•
Toegang tot erf, februari 2021

Communicatie
Website, sociale media

•

Toegang tot erf, juli 2021

Tijdlijn
Grootse Opening Ecohof

Mijlpalen

1e

Opening Pizzaoven

Wintermarkt

4k

Eieren te koop
Nieuwsbrief Stadsherstel

Werkplek gereed

Artikel Gemeente Amsterdam

Website in de lucht

Artikel in Parool

Aankomst kippen

3k
Duurzame Kleding Dag

Activiteiten

Doorlopend activiteiten voor de buurt, over duurzaamheid en natuur.
Kraampje openen,
winkeltje opbouwen.

Winkel
Kano’s

Winkel gereed. Verdere inrichting met producten van eigen erf en van makers in de buurt.

Kano’s kopen,
verhuur opzetten.

Kano’s beschikbaar voor verhuur.

Werkplek opknappen,
inrichten.

Werkplek

2k

Werkplek open voor bezoekers.

1k

Tuin

Tuin opknappen en opbouwen

Communicatie
Plan

Website en sociale
media beginnen.

Tuin operationeel, openbaar voor bezoekers. Onderhouden en uitbouwen.

Uitbouwen website en verder informatief vullen van sociale media. Interviews afgeven voor andere media, krant, podcast, websites.

Planvorming

Netwerk vergroten, kennis vergroten
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Bezoekers >>>

Winkeltje open

Communicatie
Vanaf het begin is Ecohof Amsterdam actief op sociale media (Instagram).
Enkele weken later werd de website gepubliceerd en de vindbaarheid
uitgebreid met profielen op Facebook, Youtube en Google. We omarmen
digitale communicatiemiddelen, maar treden nog liever zonder schermen
met mensen in contact. Veel buurtbewoners werden op de hoogte
gehouden door het maken van een praatje op het erf en onze lokale
communicatie met ouderwets gezellige krijtborden.
Ecohofamsterdam.nl
Instagram.com/ecohofamsterdam/
Facebook.com/ecohofamsterdam/
Youtube.com/ecohofamsterdam/

Naast de eigen communicatiekanalen zijn er het afgelopen jaar ook op een
groot aantal andere kanalen berichten verschenen over Ecohof.

Platformen

Onderzoek

Van Amsterdamse Bodem
Food Hub
Slow Food Nederland
Buituinwijzer
Amsterdam Rainproof
Iamsterdam
Buurtgroen 020
We Make The City Green

UvA - Plant-soil interactions at Ecohof
Amsterdam
VU – The social benefits emerging from
different urban agriculture initiatives in
Amsterdam

Podcast

Kranten

Mensen Maken Mokum

Parool
Noord-Amsterdam Nieuwsblad
City Nieuwsblad

Overig
Gemeente Amsterdam website
Gemeente Amsterdam Facebook
De Amsterdam Kalender
Nieuwsbrief Stadsherstel
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“Ecohof is aantrekkelijk voor de buurt”
Parool

Instagram en media, 2021

Samenwerking
Gemeente Amsterdam
Starters4Communities

Eigen Krachtvoer

Stadsherstel

Kernpartners
Buurtbewoners

Buurtbankjes

The Nature Connection

Buurtgroen 020

Rosa Wildpluk

Vrijwilligers
Hans Ponssen Fotografie

Sjarifah wilgen vlechten

Activiteiten

Potverdorie (jam)
Kipgoed (kippenvoer)
Noordoogst (kippenvoer)
Brouwerij Walhalla (bierbostel)

Hebben en Houwen kledingbank

Ivy Kriek (koek)
Buurvrouw Lisa (siropen)

Winkeltje/voedseltuin
Boerderij familie Bax (eieren)

Peter Plank

Beter Boompje

Tolhuistuin

Slow Food Nederland

Kledingkettingtas

Kink Cycle

True Price Foundation
Van Amsterdamse bodem

Leger de Heils (planten)

Wilderland (thee)

Schooltuin Heggerankweg (honing)

Activiteiten
Op 19 juni hebben we Ecohof Amsterdam feestelijk geopend met muziek, kunst,
natuurconfetti, een duurzame markt en natuurlijk heel veel enthousiaste
buurtbewoners. In de daaropvolgende maanden hebben we een gevarieerd
programma samengesteld van breed toegankelijke activiteiten. Oude en nieuwe
Noorderlingen kwamen hier met elkaar in contact en leerden op een leuke
manier van alles over natuur en duurzaamheid. Hieronder staat een overzicht
van wat we zoal georganiseerd hebben.

Georganiseerd door Ecohof Amsterdam
Opening Ecohof Amsterdam (19-jun)
Groots openingsfeest voor betrokken vrijwilligers en enthousiaste buurtbewoners.
Muziek, wildplukwandeling, voedsel uit de natuur, duurzame markt, kunst en kanovaren.
Het was een feestje.

Workshop landshapsfotografie (17-jul)
Een natuur- en landschapsfotograaf leerde deelnemers de fijne kneepjes van de
fotografie. Een leuke, praktische en leerzame middag.

Cursus lemen pizzaoven bouwen (24,25-jul, 28-aug)
Onder leiding van een natuurbouwdocent werd van oude tegels en kleigrond uit eigen
tuin een heuse lemen pizzaoven gebouwd. Super lokaal en circulair!

Wilgen vlechten (7-aug)
Deelnemers leerden van een wilgenvlechtster hoe je wilgen vlecht. Aan het einde van de
dag hadden alle deelnemers een prachtige eendenkorf gevlochten.

Insectenhotel maken, kinderactiviteit (11-aug)
Hier konden kinderen van een natuurdocent leren wat het nut is van insecten en hun
eigen insectenhotel maken.

Opening pizzaoven, september 2021

Georganiseerd door Ecohof Amsterdam
Bloemzaadbommetjes maken, kinderactiviteit (19-aug)
Van een natuurdocent konden kinderen leren wat het belang is van biodiversiteit en zelf
hieraan een bijdrage leveren door het maken van bloemzaadbommetjes.

Duurzame kleding dag (12-seo)
De kledingindustrie legt grote druk op het milieu. Dat het ook anders kan lieten we op
deze dag zien: kleding ruilen, je eigen broodzak naaien, kleding bedrukken en.. Zweepjes
maken van oude fietsbinnenbanden.

Opening pizzaoven (18-sep)
Nadat de pizzaoven eindelijk uitgehard was kon hij feestelijk worden geopend.
Deelnemers konden mee met een wildplukwandeling waar wilde ingrediënten werden
verzameld om daarna de pizza mee te beleggen.

Foto

Wildplukwandeling (30-okt)
Ook in het najaar is er volop eetbaars te vinden op velden en perken. Onder leiding van
een wildplukdeskundige trokken deelnemers de wijk in en leerden alles over eetbare
planten.

Wintermarkt (30-dec)
In de donkere dagen tussen kerst en oudjaar hebben we licht en warmte gebracht met
een duurzame kerstboom, hete glühwein en goddelijke oliebollen.

Georganiseerd door anderen op Ecohof
Food Safari – Slow Food Nederland
Een rondtocht langs duurzame voedselprojecten in Amsterdan Noord, met
rondleiding en afsluitende proeverij bij Ecohof Amsterdam.

Groene fietstoer - Buurtgroen 020
Een fietstocht langs groene buurtprojecten in Banne-Buiksloot, met een
bezoek aan Ecohof met rondleiding en proeverij.

Duurzame kleding dag`, september 2021

Voedseltuin
In de tuin van Ecohof Amsterdam hebben we met hulp van vrijwilligers veel
werk verzet. De tuin is dagelijks geopend en nu openbaar toegankelijk.
Iedereen is welkom om hier te komen genieten. Je kunt bijvoorbeeld een kop
verse kruidenthee nuttigen met veganistische koek erbij, of even bij de kippen
gaan buurten. De activiteiten die we organiseren vinden ook hier plaats.
Naast dat het een fijne plek om te vertoeven, wordt de tuin op kleine schaal
gebruikt voor de productie van groenten, fruit en kruiden. Wat we verbouwen
gebruiken we meestal voor onze activiteiten of wordt in het winkeltje
aangeboden.

Kippen
In de tuin wonen tien blije kippen. Ze kunnen de hele dag rondscharrelen en
zorgen voor heerlijke dagelijks verse eieren. Deze eieren behoren tot de meest
duurzame van Amsterdam omdat de kippen een voer eten dat gemaakt is van
bakkerijresten. Denk aan oud brood, mislukte koekjes en vlaaien. De kippen
smullen ervan, en op deze manier zorgen we ervoor dat iets wat anders ‘afval’
zou zijn, nuttig wordt gebruikt. Zo ging het vroeger op de boerderij eigenlijk
altijd. En dat is beter, want nu hoeven er geen Zuid-Amerikaanse bossen
gekapt te worden voor soja, wat meestal door het standaard kippenvoer zit.
De kippen scharrelen natuurlijk ook zelf hun kostje bij elkaar in de voedseltuin,
en ze krijgen op vrijdagmiddag bierbostel van de brouwerij om de hoek
(restproduct van bierbrouwproces).
Naast dat de Ecohof kippen verse eieren geven en zeer sociale beestjes zijn,
vertellen ze aan de hand van hun voer dus ook een educatief verhaal en
werken we samen aan een duurzamere wereld!

Erf Ecohof Amsterdam, juli 2021

Winkeltje
Naast het huis hebben we een winkeltje opgebouwd waar mensen op goed
vertrouwen zichzelf kunnen bedienen van lekkere, duurzame en lokale
producten. Met zo veel leuke mensen in Amsterdam Noord gaat dat meestal
goed.;)
Het aanbod van producten verschilt met het seizoen.

Producten
Tot het assortiment behoren:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Winkeltje Ecohof Amsterdam, augustus 2021

Verse eieren van Ecohof
Verse eieren van collega-boer uit de buurt
Potverdorie Jam - van gered ‘lelijk’ fruit
Wilderland Thee - van Nederlandse kruiden voor biodiversiteitsherstel
Veganistische koekjes – van buurvrouw Ivy
Siropen van restfruit – van Buurvrouw Lisa
Honing – van imker Ko bij schooltuin Heggerankweg
Seizoensgebonden groente en fruit
Diverse plantjes uit eigen kweek

Ecohof Amsterdam, mei-juni 2021

Werkplek
De bovenverdieping van het pand van Ecohof Amsterdam was een
oude gribusbende waar al jaren niemand meer kwam. We hebben de
boel opgeruimd en alles grondig geverfd. Met de bakfiets hebben we
een derdehands houten vloer opgehaald die de ruimte nu een hele fijne
warme uitstraling geeft.
Hier kan je een dagje komen werken als je even de drukte van de stad
wilt ontvluchten, maar niet te lang wilt reizen. Op maar vijftien minuten
van Amsterdam Centraal waan je je op het platteland. In rust en stilte is
het goed focussen, en als je juist meer inspiratie wilt opdoen kun je er
ook voor kiezen om even een kanotocht te maken, de kippen in de
voedseltuin te bezoeken of een wandeling te maken door het mooie
dorpje Buiksloot.

“Doe eigenlijk nooit aan 5 sterren, maar dit is wel een hele leuke
werkplek. Prima zolder met mooie groene houten balken om
onder te werken. Relaxte tuin. Mooie locatie. En een uitstekende
lunch met eieren van de eigen kippen en een tomaat uit eigen
teelt. Daan zorgt ervoor dat je je zeer welkom voelt in dit
bijzondere huisje op een mooie plek.”
*****

Werkplek Ecohof Amsterdam, juni 2021

Bovenverdieping Ecohof Amsterdam, maart 2021

Werkplek Ecohof Amsterdam, mei 2021

Kano’s
Ecohof Amsterdam ligt aan het Noordhollandsch Kanaal dat een mooie
gelegenheid biedt voor waterrecreatie.. Omdat we onze milieudruk zo
laag mogelijk willen houden hebben we bewust ervoor gekozen om
geen gemotoriseerde vaartuigen aan te bieden. Daarbij kom je na een
rondje peddelen sterker en gezonder van het water. Zo bieden we de
buurt een natuurvriendelijke en gezonde activiteit die in de omgeving
nog niet beschikbaar was.

Kanovaren Ecohof Amsterdam, mei 2021

Beleving
In opdracht van Ecohof Amsterdam inventariseerde Starters4Communities
ervaringen van buurtbewoners. In minder dan een jaar tijd blijkt Ecohof
Amsterdam voor veel buurtbewoners vaste prik te zijn geworden. Eitjes
kopen, even in de tuin zitten en een praatje maken met andere
buurtbewoners, aansluiten bij de verschillende evenementen, het wordt
allemaal erg gewaardeerd. Veel buurtbewoners geven aan dat er in de
buurt maar weinig voorzieningen zijn en Ecohof daarom een belangrijke
aanwinst is. Met name het groene karakter en de sociale openheid worden
als een waardevolle toevoeging beschouwd.

Enkele reacties uit het gastenboek

Gastenboek Ecohof Amsterdam, oktober 2021

“Mooie sfeer hier en prachtige plek. Applaus!”
Rosa
“Que haria el mundo sin gente como tu? Un abrazo.”
Charo
“Wat een warme welkome plek. Voelt als een community!”
Lotte
“Aanwinst voor de buurt, houden zo!”
CB
“Prachtige plek waar zo veel mogelijk is en al zo veel mogelijk is gemaakt.”
Glinshi
“Mooiste plek van de stad!”
Mich
“Lovely place with a friendly face! Ecohof is to be shared,
I love that Daan gets the sense of that!”
A.
“Goeie eitjes van goeie kippen!”
Abbey
“Nice and beautiful place!”
Sarah
“Heel mooi hier. Voor de tweede keer thee gedronken en genoten van de
vriendelijke sfeer!”
Annelies
Wat een prachtige plek. Heel bijzonoder!”
Tessa & Alice
“Wat een mooie plek, wat leuk dat jullie dit begonnen zijn! Succes!!”
Esther
“Wat bent u goed bezig, u inspireert mij om meer bewust en
natuurvriendelijk te leven. Bedankt!”
Alice
“De kippen zijn super cool. Heel erg bedankt Daan!
Anoniem
“Thank you for providing such awesome initiative! Humanity at its best!
Anoniem

Gastenboek Ecohof Amsterdam, augustus 2021

Helaas heeft Ecohof Amsterdam recentelijk moeten vertrekken om plaats te maken voor de renovatie van het pand.
Ondanks alle inspanning lijkt het er niet op dat Ecohof op deze plek terug mag komen.
Samen met jullie hebben we in korte tijd iets heel moois neergezet. Dat is iets om trots op te zijn.
Het was een prachtige tijd. Ik wil jullie hartelijk danken voor al jullie hulp en betrokkenheid!
Vond je dit project de moeite waard, spreek dan je waardering uit in het online gastenboek.
Wie weet, zorgt jouw enthousiasme ervoor dat we ergens een nieuw Ecohof kunnen maken.
Bedankt!
Daan Goppel

ecohofamsterdam.nl/gastenboek

