Buurtmoestuinen in Nederland

Wat is een Buurtmoestuin precies?
Een Buurtmoestuin is een stuk grond waarop buurtbewoners gezamenlijk
groenten, fruit, kruiden en bloemen telen.
Er zijn allerlei verschillende vormen; je hebt moestuinen op daken; ongebruikte
stukjes gemeentelijk groen worden vaak gebruikt en binnentuinen fungeren ook
vaak als gemeenschapsmoestuinen.
De ene keer werkt iedereen op dezelfde grond, de andere keer krijgt iedereen
zijn eigen stukje toegewezen.
Maar deelnemers wonen altijd vlak in de buurt van de bewerkte grond.

Wat is het verschil met volkstuincomplexen?
Het grote verschil tussen de Buurtmoestuin, een volkstuinencomplex en je eigen
tuin, is dat een Buurtmoestuin tot stand komt en wordt onderhouden door de
gezamenlijke inspanning van buurtbewoners. Je werkt dus samen met – en je
bent dus ook afhankelijk van- de mensen die bij je in de buurt wonen. Dat is niet
altijd leuk of makkelijk, maar als het lukt levert het wel enorm veel voldoening,
saamhorigheid, culturele uitwisseling en gezond eten op.

Wil je hulp bij het opzetten van je eigen
Buurtmoestuin?
Ga dan eens kijken op www.buurtmoestuin.nl

Waarom is de Buurtmoestuin zo
bijzonder?
De Buurtmoestuin is zo bijzonder
omdat het over zoveel verschillende
onderwerpen gaat, zoals: gezond
eten; het opnieuw aanleren van
vaardigheden zoals interculturele
samenwerking; ecologisch educatie;
biodiversiteit; en solidariteit.
Het is een gezond tegenwicht tegen
de geïndividualiseerde samenleving
omdat samenwerking met buurtgenoten een vereiste is om tot een goed
resultaat te komen

Doel van de website www.buurtmoestuin.nl
Op deze website kun je je laten inspireren om samen met je buurtgenoten aan
de slag door het inspirerende overzicht van allerlei bestaande buurtmoestuinen
te bekijken.
Zo gauw je hebt besloten dat je aan de slag wilt, kun je het materiaal in de
moestuin-toolkit downloaden en het bewerken naar je eigen wensen.
In het hele proces dat daarop volgt kom je allerlei problemen tegen. Zoals boze
buurtbewoners die het niks vinden; diefstal van je oogst; vernieling van je
hekwerk, bureaucratie en gedemotiveerde deelnemers.
Het omgaan met deze en andere problemen is een boeiend en levend proces waar
op de website veel aandacht aan besteed zal worden.
Om zo min mogelijk afhankelijk te zijn subsidies, zullen low-budgetoplossingen
voor problemen centraal staan.
De Moestuin-Toolkit
De Moestuin-Toolkit is het materiaal dat
gebruikt werd bij het opzetten van de
Buurtmoestuin De trompenburg, in de
rivierenbuurt in Amsterdam.
De belangrijkste documenten daarin zijn:
De fraaie handleiding die we gemaakt hebben
voor de eerste presentaties. Die staat in
doc-formaat dus die kun je heel simpel aan je
eigen wensen aanpassen en gebruiken.
Het tweede is de montagefoto die je
hiernaast ziet. Het is het resultaat van
vakkundig knip- en plakwerk met Fotoshop.
De foto staat in de toolkit, geladen in
fotoshop. (70MB) Download het, plak er je
eigen achtergrondfoto in en je kunt zo aan
de slag!

Websites over Stadslandbouw
www.stadslandbouwamsterdam.nl
www.boerenstadswens.nl
www.proetuinamsterdam.nl
www.het-portaal.net/eetbaarrotterdam
www.stadslandbouw.blogspot.com
www.kiemkracht.blogspot.com
www.boerderijeducatie-amsterdam.nl
www.boerenbuur.nl
www.gezondegronden.nl
Voorbeelden van enkele tuinen, te vinden op de website
Amsterdam:
www.buurtmoestuin.nl/detrompenburg
www.swomp.wordpress.com
www.nellesteiner.homestead.com/Tuinieren.html#anchor_460
Utrecht:
www.wilgenhofutrecht.nl
www.bikkershof.nl
Denhaag:
www.bewust.org/debuurttuin
Enschede:
www.haarlebrink.robstuinaanleg.nl/index.php/Hoofdpagina
Verzoek
Weet jij een Buurtmoestuin die thuis hoort op onze site? Laat het ons weten!
Contact
Wil jij in je buurt een moestuin op gaan zetten of wil je op de hoogte gehouden
worden van de ontwikkelingen? Stuur dan een mailtje naar:
bakker.auke@gmail.com en bezoek onze website www.buurtmoestuin.nl

Begin je eigen Buurtmoestuin!
Ben je geïnteresseerd geraakt en wil je weten wat bij jou de mogelijkheden
zijn, surf dan naar www.buurtmoestuin.nl en stuur een mailtje naar
bakker.auke@gmail.com
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