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Inleiding

• De enquête is uitgezet in 
november 2020 onder alle 
deelnemers van de Pergola de 
Volle Grond

• In totaal heeft 50% van de 
deelnemers de vragenlijst
ingevuld (in 2019: 60%; 2018: 
59%; 2017: 75%; 2016: 55%) 

• Hiernaast zie je van deze
deelnemers de verdeling over 
de type tas en de 
afhaalpunten, wat overeen
komt met de totale verdeling
van alle tassen



Bijna iedereen 
(89%) voelt zich 
heel betrokken 
bij de tuin, dit is 
wel iets lager 
dan in 2019 
(95%)

een greep uit de 
toelichtingen:

“Leuke informatieve mails. Af en toe even kijken wat er nog staat op de 
tuin.”

“Dit is ons eerste jaar en door bekende omstandigheden hebben we maar 
weinig gezien van elkaar”

“Mieke doet alles om mensen te betrekken, maar ik heb het erg druk met 
kinderen, werk, thuis, dus voor ons is moeilijk om meer betrokken te zijn”

“Het voelt heel persoonlijk en fijn om te weten wat er op de tuin gebeurt”

“Door de wekelijkse mails met achtergrondverhalen krijg ik een mooi 
inzicht in wat er speelt en gebeurt op de tuin”

“Ik voel me verbonden met de tuin omdat ik elke week jullie geteelde 
groente mag eten. Lekker lokaal en seizoensgebonden.”

“We worden wel goed geïnformeerd, maar ik ben te weinig op de tuin om 
me echt betrokken te voelen.”



Gemiddeld geven 
jullie een 4.5 (ruim 
87% een 4 of 5 op 
schaal van 5) voor 
de tevredenheid 
over het  
afhaalpunt

ook een greep uit de 
toelichting:

“Makkelijk, op de route, wordt bewaard in de koelcel”

“Lekker dichtbij :)”

“Zo leuk om even op de tuin te zijn”

“Aardige medewerkers, tas altijd meerdere dagen beschikbaar” 

“Ruime openingstijden, in de buurt”

“Groente staat droog, makkelijk bereikbaar”

“Heel prettig dat we niet aan openingstijden gebonden zijn”

“Fijn dat de tassen minder vaak in de koelcel staan, zodat er niet om gevraagd hoeft 
te worden”

Wat kan beter?
• “Je moet elke week wéér je naam zeggen. Je zou ondertussen wel weten wie er 

een tas af komt halen toch?”

• “Soms lukt het niet om de tas op vrijdag op te halen. Als ik dan zaterdag kom is de 
tas al weg. Dit heb ik ook al met de locatiemanager besproken.”

• “In de kast is het vaak vochtig, waardoor zakken scheuren” 

• “In het donker is het slecht te zien, zeker het slotje. Ik neem nu speciaal een 
zaklamp mee. Is gelukkig maar paar keer nodig”



Kwaliteit groenten goed tot zeer goed; 
Hoeveelheid, Prijs en Variatie goed

97% beoordeelt de kwaliteit van de 
groente en fruit in de tas met een 4 of 5 
(op een schaal tot 5); gemiddeld 4.5

60% beoordeelt de hoeveelheid in de 
tas als precies goed, van de overige 
deelnemers zitten er net iets meer er 
boven (het is iets te veel) dan er onder 
(iets te weinig), gemiddeld 3.3

76% beoordeelt de prijs van de tas als 
precies goed, van de overige 
deelnemers zitten er net iets meer er 
boven (het is iets te duur) dan er onder 
(iets te goedkoop), gemiddeld 3.2

76% beoordeelt de variatie in de tas als 
precies goed, van de overige 
deelnemers zitten er net iets meer er 
boven (het is iets te veel variatie) dan er 
onder (iets te weinig variatie), 
gemiddeld 3.2



Wat zie je 
graag 
weer 

terug in 
het pakket 

• Pompoen 92%      (85%)

• Sperziebonen 91%      (89%)

• Boerenkool 91%      (82%) 

• Peulen 89%      (81%)

• Courgette 89%      (82%)

• Prei 86%      (82%)

• Bieten 84%      (86%)

• Tuin/spek/snijbonen  84%      (niet in top10)

• Broccoli 84%      (niet in top10)

• Suikermais 84%      (niet in top10) 

• Aardbeien 94%  (82%)

• Frambozen 91%  (75%)

• Bramen 84%  (78%)

• Pruimen 81%  (76%)

• Handperen 76%  (75%)

• Stoofperen 76%  (nvt)

• Rode bessen 76%  (74%)

• Kiwi’s 76%  (nvt)

• Basilicum    83%  (83% )

• Koriander   71%  (76%)

• Tijm 67%  (69%)

• Oregano 64%  (64%)

• Bieslook      62%  (75%)

• Dille             59%  (68%)

• Salie 51%  (54%)

* (score 2019)



Wat zie je 
liever 

minder 
terug in 

het pakket 

• Roodlof/Radicchio 40%  (24%)

• Brandneteltoppen 24%  (28%)

• Sla, diverse soorten        22%  (31%)

• Geen van deze 19%  (nvt)

• Groenselderij 19%  (14%)

• Radijs 18%  (17%)

• Andijvie 18%  (14%)

• Meirapen 14%  (15%)

• Mosterdblad 14%  (nvt)

• Snijbiet 13%  (nvt)

• Geen van deze  70%  (51%)

• Moesappels                     10%  (18%)

• Kruisbessen                     10%  (nvt)

• Rode bessen                     8%  (nvt)

• Druiven 6%  (nvt)

• Stoofperen                        5%  (15%)

• Kiwi’s                                  5%  (14%)

• Geen van deze kruiden  59%  (67%)

• Salie 30%  (24%)

• Dille 24%  (nvt)

• Bieslook 21%  (nvt)

• Koriander 16%  (15%)

• Tijm 13%  (nvt)

• Oregano 11%  (nvt)

• Basilicum 6%   (nvt) 

* (score 2019)



Suggesties voor wat jullie nog missen in het 
pakket:

“witlof” “paddestoelen” “asperges” “doperwten” “peulen” “koolraap”

“bruine bonen” “kangkung” “romanesco” “gember” “uien” “kikkererwten”

“dragon” “kervel” “bonenkruid” “peterselie” “wortelpeterselie 
worteltjes” “choggia bietjes

“gele bietjes” “krieltjes, meer 
aardappeltjes” “schorseneren” “artisjok” “witlofpennen” “erwten”



Communicatie is duidelijk; 
94% vindt de communicatie 
rondom de pakketten duidelijk tot 
zeer duidelijk, gemiddeld 4.7 (op 
schaal van 1-5)

voor sommigen van jullie iets
te veel/vaak; ongeveer de helft 
van jullie vindt de hoeveelheid 
informatie precies goed, de andere 
helft vindt het te veel, gemiddeld 
3.8 (1 is te weinig, 3 is precies 
goed, 5 is te veel)

een greep uit de toelichtingen:

“Ik vind het leuk dat er in de wekelijkse mails ook wat meer achtergrond 
informatie staat over de tuin, maar vooral ook over de medewerkers!”

“Ik kijk elke week weer uit naar de mailtjes!” 
“Super hoe jullie ons er bij betrekken!”

“Leuk met de foto van het pakket, en wat tips over wel of niet doppen 
/schillen etc.” “Leuk met de foto’s wat er in zit. Ook hoe de tuin erbij staat”

“Ik ben blij met de nieuwe nieuwsbrief , Lay out leesbaar, met af en toe 
aanvullende stukjes van medewerkers” “Helder. Duidelijk als er iets minder 
is, bijv mindere kwaliteit groente, en snel als het ophaalpunt dicht is”

“Jammer dat de evenementen niet doorgingen dit jaar”
“De communicatie is prima. Het is voor mij al snel teveel.”

“Ik vind het fijn om de pakketmail elke maandag te ontvangen (en niet 
later), omdat ik hier mijn weekboodschappen op afstem. Maar ik begrijp 
ook dat dit niet altijd lukt.”

“Fijn om de wekelijkse mails te ontvangen. Dan kan ik mijn recepten alvast 
bedenken voor de week. Ondanks weinig feedback heb ik de mails met 
plezier gelezen”



Website: 65% kijkt af 
en toe; met name 
naar de recepten



Overige 
suggesties of 
opmerkingen 
vanuit jullie: 

“Ik doe vooral mee vanwege de mooie tuin. Dat moet behouden blijven. En ik 
hou van de variatie. Ik vind de tas soms karig en kruiden zijn heel snel verlept”

“Het is elke week weer een verrassing. Een wekelijks cadeau waarmee ik m'n 
gezin gezond kan voeden. Dit is hoe we om zouden moeten gaan met de natuur”

“Graag iedere week sla.” “De sojaboontjes vond ik het allerlekkerste!” “Heel 
goed, ga zo door en hou vol!” “Bedankt weer, vooral voor de suikermais! 😋”

“De kwaliteit van de papier tassen is niet goed. Meer dan een keer kapot op 
weg naar huis en moet ik mijn groenten vanaf fietspad opruimen. Niet leuk!”

“Ik hoop dat het snel weer mei is! Jammer dat het seizoen nu voorbij is.” 
“We genieten erg van de tuin en de bijzondere groenten. Bedankt”

“Ga zo door! :) En blijf strijden tegen de kap van Amelisweerd!” “Altijd lekker 
en vol van smaak (en kleur)”  “ik ben heel tevreden. Ga zo door!”

“Een keer was er een stuk van een flespompoen afgesneden. Onduidelijk was 
waarom (schimmel? te groot?)”

“Ik heb de meeste kruiden als wil ik liever niet meer aangegeven, omdat ik ze 
lastig kan gebruiken in die week, en daardoor worden ze helaas vaker rot. Ik 
droog ze ook wel eens, maar heb nu al genoeg zelf-gedroogde kruiden.”



Reactie Mieke 
op enquête 

antwoorden

 Ik ben blij met wederom hoge cijfers voor de kwaliteit van de 
groenten. 

De andere punten zoals prijs, variatie en hoeveelheid worden 
niet unaniem goed beoordeeld, maar een deel zit boven het 
gemiddelde en een deel eronder, dus daar ga ik niet veel aan 
veranderen.

Groenten wel en niet geliefd: 
De pompoenen zijn onverminderd populair, terwijl ze in mijn 

ogen al best vaak in de tassen zitten vanaf eind september. 
Leuk, want we telen ze graag en ze doen het meestal goed. 

Liever minder in de tas: 
 radicchio staat met stip op 1. Dat jullie dit jaar iets vaker 

radicchio hebben gehad, heeft ermee te maken dat De 
Veldkeuken dicht was vanwege de lockdown. Ik teel de radiccio
vooral voor hen, maar laat hem natuurlijk niet op het land 
staan. 

De overige groenten scoren niet massaal hoog op de vraag wat 
liever minder in de tas. 



Vervolg 
reactie Mieke

Suggesties voor nieuwe groenten: 

Diverse genoemde soorten zijn vrij specialistische teelten, 
zoals witlof en paddenstoelen, of tropische gewassen die 
veel warmte nodig hebben zoals gember en kangkung. 
Misschien iets om uit te proberen als onze kas er staat. 

Diverse kruiden zoals kervel en peterselie zijn mislukt dit 
jaar. Kervel is sowieso niet makkelijk te telen. Voor wat 
betreft de bieten zal ik meer variatie aanbrengen.
Diverse andere groenten zoals schorseneren hebben we 
in de loop der jaren geprobeerd, maar werden niet zo 
gewaardeerd (en zijn erg lastig te oogsten) of mislukken 
altijd, zoals doperwten. Ik kom er niet achter waarom dit 
niet wil, maar daarom ben ik maar meer verse 
kapucijners gaan telen. 



Vervolg 
reactie Mieke

De communicatie wordt hoog gewaardeerd in duidelijkheid, 
maar door de helft ook iets teveel/ te vaak gevonden. Graag zou 
ik daarover weten of jullie de mail minder vaak willen krijgen of 
liever kortere mails. Minder vaak betekent dan ook minder goed 
op de hoogte van de inhoud van de tas. Hopelijk kunnen we 
hierover in het voorjaar op de Pergola vergadering van gedachte 
wisselen. 

Over de tassen: de papieren tassen zijn nadrukkelijk niet
bedoeld om aan je fietsstuur te hangen. Neem altijd zelf een 
boodschappentas of fietstas mee. 
We zijn aan het nadenken over een andere verpakking, met 
kratten bijvoorbeeld, maar hebben nog geen geschikt sluitend 
systeem bedacht. 

Vraag over duurzaamheid van de bezorging pakketten: 
De tassen worden met onze bedrijfsauto, een Hyundai uit 2011 
op diesel, bezorgd op de afhaalpunten. Niet erg 
milieuvriendelijk. We zijn van plan binnen afzienbare tijd te 
investeren in een elektrische auto. Wat we zoeken (een busje 
met een dubbele cabine voor personenvervoer), is er nog niet 
elektrisch (en enigszins betaalbaar), maar het gaat zeker 
gebeuren. We kunnen de auto dan deels op de tuin opladen 
met onze zonnepanelen.


