
 

 

Vacature: 

Voedselteler bij Kiemkracht64 

 

 

Kiemkracht64 is een inspirerende plek in een oase van groen. Wij hebben als missie de relatie tussen mens en natuur 

te herstellen. Hiertoe zijn verschillende activiteiten ontwikkeld. 

In 2013 zijn wij begonnen met de aanleg van twee hectare eetbaar landschap met voedselbos, groenteteelt en 

kruidentuin. Er wordt voornamelijk voor eigen gebruik en verwerking geteeld, maar wij leveren ook aan de betere 

restaurants. De voedselproductie is biologisch en volgt de no-dig principes. Belangrijke waardes die wij creëren op 

het land zijn: een vruchtbare en gezonde bodem, biodiversiteit in flora en fauna, vitaal voedsel en een gezonde 

leefomgeving.  

In het aardehuis van Kiemkracht64 verwerken onze chefs de producten uit de tuin tot de heerlijkste gerechten 

(vegetarisch/vegan en 100% biologisch). Deze worden geserveerd aan onze gasten, die de ruimtes in het aardehuis 

huren voor uiteenlopende doeleindes. Door hen Kiemkracht64 te laten ervaren, inspireren wij onze bezoekers op een 

positieve manier. Ook organiseren we eigen activiteiten zoals rondleidingen, cursussen, workshops en restaurant-

avonden.  

Binnen de organisatie streven we naar CO2 neutraal ondernemen, financieel gezond zijn, transparantie, zelfsturing, 

persoonlijke ontwikkeling en zingeving. Er wordt hard gewerkt om dit mogelijk te maken in een gezellig team. 

Kernwaardes zijn: eigenheid, teamspirit, humor en een bewuste levenshouding. 

 

 

Uiterlijk per 1 maart 2023, maar het liefst eerder, zijn wij op zoek naar een 

Voedselteler voor ons natuur-inclusieve eetbare landschap 

Gemiddeld 32 uur p/w 

 

Wat je bij ons gaat doen: 

Je gaat buiten aan de slag met het telen van groente, het onderhouden van het voedselbos 

en het verder uitwerken van de kruidentuin. Wij hebben inmiddels veel ervaring met het telen 

van voedsel op een natuurlijke manier en zullen je daarin begeleiden. Jij hebt de kennis, 

ervaring en drive om dit uiteindelijk zelf te leiden naar een landschap dat optimaal 

produceert voor eigen gebruik en verkoop, en tegelijkertijd veel natuurwaardes creëert. Dit 

zal mensen inspireren in de transitie van reguliere landbouw naar toekomstbestendig 

landgebruik.  

 

 

 

https://www.kiemkracht64.com/


Opgaves waar je (naast onderhoud) de komende tijd mee aan de slag gaat zijn:  

• optimalisering van de oogst en de verkoop/eigen gebruik van een-en meerjarigen; 

• opzetten van opkweek van eigen groenteplanten en meerjarige planten voor de 

verkoop; 

• begeleiden van vrijwilligers en stagiaires; 

• ontwikkelen van cursussen.  

 

Wat wij van jou vragen: 

• ervaring in biologische groenteelt; 

• basiskennis en/of ervaring met voedselbossen; 

• een duidelijke eigen visie over toekomstbestendig landgebruik; 

• affiniteit met de visie van Kiemkracht64; 

• zelfstandigheid;  

• communicatieve vaardigheden; 

• leidinggevende capaciteiten; 

• fit en sterk genoeg om (soms zwaar) fysiek werk te doen. 

 

Wij bieden jou: 

• een mooie baan op een prachtige groene locatie van gemiddeld 32u p/w. Van 

maart t/m oktober zul je fulltime aan het werk zijn, in het laagseizoen is er ruimte om 

de gemaakte overuren te compenseren. In overleg kijken we naar de best passende 

invulling; 

• een gezellige, informele werksfeer; 

• een salaris conform schaal IV-VI (afhankelijk van je ervaring) van de CAO Horeca; 

• een tijdelijke aanstelling van een jaar met uitzicht op verlenging bij wederzijdse 

tevredenheid. 

 

Interesse? 

Gaat jouw hart sneller kloppen van deze vacature, stuur ons dan een reactie! Je motivatie 

en CV ontvangen we graag voor 5 december via info@kiemkracht64.com o.v.v. Vacature 

voedselteler. Heb je nog vragen, neem dan gerust contact met ons op.  

 

 

https://www.kiemkracht64.com/visie/
mailto:info@kiemkracht64.com
https://www.kiemkracht64.com/contact/

