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Dit draaiboek is geschreven door Erwin Donkervoort, sinds 1996 bewoner van de Groenhoek.
In samenwerking met Heuvelrugwonen, voor het opzetten van een buurtmoestuin in Driebergen.

Met dank aan het draaiboek Buurtmoestuinen Tilburg geschreven door Lise Alix.
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1. Inleiding

Een buurtmoestuin is een moestuin die door buren wordt onderhouden. Variaties in
buurtmoestuinen zijn eindeloos. Het gehele terrein kan gezamenlijk onderhouden worden waarna
de oogst verdeeld wordt, maar het kan ook opgedeeld worden in individuele kavels. Planten
kunnen direct in de grond gestopt worden, maar ook in bakken.

Het opzetten van een buurtmoestuin is een goed idee voor onze buurt, onze gezondheid, en het
milieu (zie bijlage: Voordelen Buurtmoestuin). Voor het opzetten van  een buurtmoestuin in onze wijk, 
vereist dit inzet en motivatie om het op te starten en draaiende te houden, maar wij zullen er ook 
veel plezier en mooie ervaringen uit halen. 

Belangrijk om te weten is dat veel organisaties positief staan tegenover buurtmoestuinen en 
eventueel bereid zullen zijn ons initiatief te ondersteunen. Op basis van de ervaring die zij hebben 
opgedaan kunnen zij advies bieden en ons met de juiste mensen in contact brengen.
(Zie voor meer informatie over handige contactpersonen: Hoofdstuk 10 Contacten/interessante links.)

Binnen de organisatie van Heuvelrugwonen is het idee positief ontvangen. Dit betekent dat zolang 
het initiatief van de buurtbewoners komt, en er rekening gehouden wordt met een aantal zaken, de
woningbouw vereniging moet de buurtmoestuin nog goedkeuren.

In het Draaiboek Buurtmoestuinen wordt een aantal zaken toegelicht waar we rekening mee moet
houden om de buurtmoestuin tot een succes te brengen. Ook worden er tips gegeven,
voortgekomen uit ervaring bij het opzetten van een buurtmoestuin, zodat niet iedere keer
opnieuw het wiel hoeft uitgevonden te worden. Wat in dit draaiboek niet staat, is een zaai-kalender
of teeltadvies. 

Met het Draaiboek Buurtmoestuinen hopen wij de wijkbewoners die stilletjes met moestuindromen
rondlopen een laatste duwtje te geven om hun buren aan te spreken en gezamenlijk onze buurt te
verrijken. Het zal ons verbazen hoeveel mensen er om ons heen wonen die er eigenlijk ook een plek
willen hebben om hun handen in de aarde te stoppen! 

Motivatie:

Mijn naam is Erwin Donkervoort, ik woon sinds 1996 in de Groenhoek te Driebergen. Al die jaren 
woon ik hier met heel veel plezier tussen alle verschillende culturen die Driebergen te bieden heeft. 
De laatste 12 jaar heeft mijn hond Gaby bij vele kinderen in de wijk de grootste angst voor honden 
weggenomen. Door te laten zien dat honden ook erg leuk, lief en gehoorzaam kunnen zijn. Graag wil
ik de buurtkinderen nog meer bijbrengen over onze flora en fauna.

De minder leuke kanten vind ik o.a. dat de jeugd en zeker ook sommige ouders, weinig tot niets 
wordt bijgebracht over het omgaan met het groen om ons heen. Elk verpakkingspapiertje en plastic 
flesje wordt maar van zich af gegooid. Dagelijks worden de vuilniszakken naast de containers gezet 
of pannen met etensresten worden geleegd in de struiken.

Naar aanleiding van de documentaire “Mensen van nu” en de brief van de woningbouw m.b.t. 
herinrichting binnenterrein Groenhoek, heb ik een idee ontwikkeld voor de “Groentehoek”

Doelstelling:

Behoud van flora en fauna in de Groenhoek, middenterrein inrichten als een buurtmoestuin. De tuin 
wordt onderhouden door kinderen/ouders uit de wijk (Groenhoek en Lange dreef). 

Verschillende vogelsoorten op de binnenplaats onder de aandacht brengen. Meer betrokkenheid van
alle culturen bij wijkprojecten en workshops. De buurtmoestuin is ook geschikt als dagbesteding voor
mensen met een beperking en de slechtziende wijkbewoners. 

Gewassen uit de buurtmoestuin gaan in eerste instantie naar de kinderen/ouders die eraan hebben 
meegewerkt. In tweede instantie naar de wijkbewoners die anders naar de voedselbank moeten 
gaan. Het overige kan worden verkocht aan de bewoners van de wijk. 

Kinderen gaan hopelijk ook hun ouders aansporen tot het nadenken over voedsel, verpakkingen, 
ongedierte en duurzaam samenleven in de wijk. Bijbrengen van natuur en omgang met ons kostbaar
erfgoed. 
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2. Actie-overzicht

Hier volgt een globaal overzicht van de activiteiten die we moeten uitvoeren om een buurtmoestuin
op te zetten en draaiende te houden.

2.1 Vooraf
• Enthousiaste deelnemers zoeken.
• Onderhandelen met gemeente, woningbouwvereniging of grondeigenaar.
• Met de deelnemers brainstormen, taken verdelen en afspraken maken.
• Tuin winter klaar maken: bodembewerking en  bodembedekking.
• Vereniging oprichten.
• Fondsen aanvragen en sponsors regelen.
• Samenwerkings-verbanden `t Hoekje/Bartimeus/Abrona/Biga.
• Website bouwen.

2.2 Januari, Februari
• Aanwezigheidsrooster maken.
• Tuinplan maken.
• Plattegrond indeling tuin maken.
• Zaden inkopen.
• Gereedschap aanschaffen.

2.3 Maart, April
• Tuin inrichten.
• Buiten (sta) werktafels groepen  
• Werktafels groepen ´t Hoekje
• Bodem bewerken.
• Zaaien.
• Stekjes
• Planten.
• Verzorgen.

2.4 Mei, Juni
• Zaaien
• Planten
• Verzorgen
• Oogsten
• Gft afval herintroductie
• Eerste composthoop maken

2.5 Juli, Augustus
• Aanwezigheid in vakantie regelen
• Nateelten of groenbemester zaaien
• Tweede composthoop maken en eerste omzetten

2.6 September, Oktober
• Oogstfeest
• Groenbemester inzaaien
• Wintergroentes zaaien
Eind oktober:
• Composthoop laatste keer omzetten
• Zaden verzamelen

2.7 November
• Winter klaar maken:
• Laatste oogst voor de vorst
• Bodem grof bewerken en bedekken
• Zaden ordenen
• Gereedschap nalopen
• Materialen opbergen

2.8 December
• Evalueren
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3. Terrein

Om een buurtmoestuin op te zetten hebben wij ten eerste een terrein nodig.

Het ideale middenterrein voldoet aan de volgende voorwaarden:

1. Het ligt goed in het zicht van de deelnemende buurtbewoners. Zij kunnen dan makkelijk zien 
hoe de groenten erbij staan, en kunnen een beetje toezicht houden.

2. Er is voldoende zon. Wel moet er wat schaduw zijn om te kunnen uitrusten op zonnige
werkdagen.

3. Het ligt niet te dicht bij een autoweg, zodat de planten niet alle slechte stoffen van de
uitlaatgassen opnemen.

4. Het is mogelijk om er water aan te sluiten, of regenwater op te vangen.

5. Er is ruimte om gereedschap te bewaren. Het liefst is er ook een plekje om samen uit te rusten 
of te schuilen voor de regen. 

6. Daarnaast is het belangrijk om de grond deels af te graven en de grond op te waarderen voor 
het gebruikt kan worden om eetbare planten te laten groeien.

7. Borders te plaatsen langs de paden als geleiding voor blinden en slechtziende.
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4. Onderhandelen met de grondeigenaar

Er zijn verschillende grondeigenaren waar wij mee te maken kunnen krijgen. In alle gevallen zullen 
we moeten onderhandelen over ons plan met de eigenaar. Achteraan dit draaiboek is een bijlage 
opgenomen met een lijst van voordelen om de betreffende instantie te overtuigen. 

Voor de fondsenaanvraag (zie H7 Financieel Plan voor meer informatie over fondsenaanvraag)

loont het een contract met de eigenaar te tekenen. Wij verzekeren ons, en het fonds waar wij de
financiering van willen ontvangen, ervan dat wij het terrein de periode die we voor ogen hebben
daadwerkelijk kunnen gebruiken.

4.1 Gemeente

Is het terrein wat we hebben gevonden van de gemeente? Neem in dit geval contact op met de
gemeentelijke gebiedsmanager om je plan te bespreken. Hij of zij kan ons adviseren over de 
werkbaarheid van het plan en aangeven hoe de gemeente erover denkt. Wellicht kan hij/zij ons met
bepaalde zaken ondersteunen, zoals het maken van een bord voor de buurtmoestuin, het plaatsen 
van een hek, of de grondbewerking. Vast staat, dat de gemeente Utrechtse Heuvelrug positief is 
over buurtmoestuinen/natuureducatietuinen en bereid is met ons te overleggen, zolang wij kunnen 
aantonen dat wij met de volgende zaken rekening houden:

1. Ten eerste moet er een organisatie (bijvoorbeeld een buurtvereniging of een maatschappelijke
organisatie) worden opgezet of betrokken bij de buurtmoestuin, die garant staat voor het beheer
op lange termijn. Veel buurtbewoners kunnen aanvankelijk enthousiast zijn, maar er na een paar
maanden achter komen dat het toch veel werk kost en de tuintjes laten verwaarlozen. De
gemeente ondersteunt de buurtmoestuin enkel als zij weet dat er een verantwoordelijke is die het
terrein weer in oorspronkelijke staat zal herstellen, of op zoek zal gaan naar andere enthousiaste
tuinders. 

2. De gemeente heeft geen geld beschikbaar, financiering moet dus door de initiatiefnemers van
de buurtmoestuin geregeld worden. Wel kunnen wij aanspraak maken op een kleine subsidie max. 
€ 1200,- per jaar. Mogelijkheden hiervoor worden toegelicht in het hoofdstuk Externe Financiering. 
Soms kan de gemeente in goed overleg wel op een andere manier bijdragen, bijvoorbeeld door 
een bord te maken of hekken te plaatsen.

4.2 Woningbouwvereniging

Woningbouwverenigingen hebben baat bij een goed werkende buurtmoestuin, aangezien zij
hierdoor in hun beheers- en onderhoudstaak worden verlicht. Hebben wij een stuk grond gevonden
wat in bezit is van de woningbouwvereniging, bijvoorbeeld een gezamenlijke tuin of hof binnen een 
wooncomplex. Inmiddels zijn de contacten gelegd met Erna Roeland en Jakob Loosman van 
woningbouw vereniging Heuvelrugwonen.

Woningbouwverenigingen hebben voornamelijk grond in erfpacht bij de gemeente.
Veldjes die bruikbaar zijn voor een buurtmoestuin blijven vaak volledig in het bezit van de
gemeente. Wel is het mogelijk dat de woningbouwvereniging grond in pacht heeft waar zij in de
toekomst wooncomplexen gaat ontwikkelen. De grond is dan tijdelijk beschikbaar voor een
buurtmoestuin. Een tijdelijke buurtmoestuin heeft als voordeel dat mensen aan jouw project
gebonden worden en dat je kan laten zien dat het een goed effect heeft voor de buurt, zodat je
daarna met een goed getrainde tuingroep op zoek kan gaan naar een nieuw stuk grond. Wellicht is
de woningbouwvereniging bereid hieraan bij te dragen.
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5. Mogelijke problemen

Wie met een nieuw idee of initiatief komt, krijgt regelmatig te maken met negatieve reacties en
doemdenkers. Hoewel eventuele problemen geen reden zijn om het project op te geven, is het
goed te weten dat het zou kunnen gebeuren om mogelijke maatregelen te treffen.

5.1 Vandalisme en diefstal.

Een vrij toegankelijke moestuin in de publieke ruimte kan verveelde voorbijgangers uitnodigen om
dingen kapot te maken of om de met liefde gekweekte rode kool weg te oogsten. Ervaringen met
buurtmoestuinen melden dat dit opvallend weinig gebeurt, juist omdat de tuin zo toegankelijk is.

Toch is het handig om een hek of een natuurlijke begrenzing om de moestuin te zetten die voor
een afscheiding zorgt, zodat de fietsers en bromfietsers er niet voortdurend doorheen rijden en 
zodat mensen wel beseffen dat er een project gaande is op het midden terrein. Door het midden 
terrein te kiezen wat goed in het zicht ligt van de deelnemende buurtbewoners wordt de kans op 
vandalisme of diefstal verkleind.

5.2 Verwaarlozing

Het gevaar van een buurtmoestuin is dat buurtbewoners die enthousiast en gemotiveerd beginnen
het na een mislukte oogst opgeven en de tuin laten verwaarlozen. Het is belangrijk om hier
rekening mee te houden bij het opzetten van de buurtmoestuin en maatregelen te treffen om dit
te voorkomen. Een hulpmiddel hierbij is de Continuïteitschecklist op de volgende pagina.
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5.3 Continuïteitschecklist

Het afvinken van deze checklist vergt net iets meer organisatie, voordat je lekker in de tuin aan de
slag kan. Deze moeite wordt ruim beloond, want je project heeft uiteindelijk meer kans op slagen.

,  Zijn er een of meerdere personen die dit project willen trekken?

Voor ieder project heb je kartrekkers nodig, die zorgen dat de organisatie goed verloopt en
die de rest van de groep tot actie aanzetten.

,  Is er een organisatie die de coördinatie en het beheer van de tuin regelt?

Deze organisatie kan een tuin- of buurtvereniging zijn, maar ook een externe partij zoals Erwin 
Donkervoort. Richten wij een eigen vereniging op, verdeel dan de volgende taken:

• Contactpersoon: onderhoudt contact met externen, bemiddelt bij conflicten onder de 
deelnemers.
• Penningmeester: beheert de gemeenschappelijke rekening.
• Materiaalbeheerder: houdt het gereedschap in de gaten, repareert of vervangt wat kwijt of 
kapot is.

In het ergste geval zorgt de organisatie ervoor dat het terrein weer in oorspronkelijke staat
hersteld wordt.

,  Is er voldoende moestuinkennis aanwezig?

Het helpt als er ervaren moestuinierders beschikbaar zijn die door middel van advies kunnen
ondersteunen. Wij kunnen hiernaar op zoek bij de historische moestuin Bartimeus, 
Kraaybeekerhof, Revius volkstuinen en via de organisatie Buurtmoestuin (www.buurtmoestuin.nl). Bij
de volkstuinen zijn mensen te vinden met veel ervaring die tijd over hebben en het leuk vinden 
om af en toe een middagje op de tuin aanwezig te zijn en mensen te adviseren.

,  Is er een aflossysteem opgezet voor de vakantieperiode?

In de vakantieperiode moeten groenten geoogst worden en onkruid gewied. Niet iedereen kan
dus tegelijkertijd op vakantie, of er moet vervanging gevonden worden.

,  Is er een plek op de tuin waar buren kunnen uitrusten, of kunnen schuilen als het 
regent?

Als er een gemeenschappelijk terras is leren de buurtbewoners elkaar beter kennen en
ontstaat er een goeie sfeer op de moestuin. Dit maakt het aantrekkelijker om erin te werken,
en mensen kunnen elkaar erop aanspreken als iemand zijn tuin niet goed onderhoudt.

De volgende twee punten zijn niet van essentieel belang, maar zullen zeker bijdragen aan de
continuïteit van de tuin:

,  Samen met `t Hoekje activiteiten organiseren draagt bij aan het groepsgevoel, wat een goeie
communicatie bevordert. In samenwerking met speciale diëtisten/voedingsdeskundigen van 
de GGD kunnen wij voorlichtingsbijeenkomsten geven en kookworkshops te organiseren, 
bijvoorbeeld over vergeten groenten. Hiervoor kunnen wij contact opnemen met GGD Midden-
Nederland (zie Hoofdstuk 10 Contacten). Ook kunnen wij  een oogstfeest organiseren voor de buurt.

,  Tenslotte kan het ter motivatie dienen als een deel van de gekweekte groenten, fruit,
kruiden of bloemen regelmatig aan een activiteit in de buurt gedoneerd worden.
Bijvoorbeeld aan het buurtrestaurant of aan kooklessen in het nabije buurthuis.
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6. De Tuingroep

Wij zoeken een aantal mensen die samen dit project willen omarmen. Een beginvereiste is 
natuurlijk dat iedereen enthousiast is. Toch kan de mate van energie die mensen in de tuin willen 
steken verschillen. Ook de verwachtingen die mensen hebben van de tuin kan verschillen. Mensen
werken op verschillende tijden, op een andere manier. Om conflicten te voorkomen, is het goed om
een aantal zaken van te voren duidelijk te hebben:

6.1 Wat verwachten mensen van de tuin?

Mensen kunnen uiteenlopende verwachtingen hebben van een buurtmoestuin, bijvoorbeeld:

• experimenteren met verschillende tuintechnieken;
• ervaring opdoen met moestuinieren om te zien of het bevalt;
• buren leren kennen en een plekje hebben om te zitten en te kletsen.

Probeer een overzicht te krijgen van de verwachtingen van de deelnemers en probeer het 
tuinplan en de taken hierop aan te passen.

6.2 Wat heeft de tuin te bieden?

Bepaalde dromen zijn niet te verwezenlijken, bijvoorbeeld door gebrek aan ruimte of financiering.
Maak van tevoren duidelijk aan de deelnemers wat er wel en niet mogelijk is, zodat mensen weten
waar ze aan beginnen. Maak ook duidelijk wat erbij komt kijken. Vragen wij bijvoorbeeld een kleine
financiële bijdrage van de deelnemers voor gemeenschappelijke kosten? 

6.3 Hebben mensen ervaring?

Het is zeker handig als een paar mensen ervaring hebben met moestuinieren, zij kunnen andere
deelnemers adviseren. Zorg dat iedereen weet wanneer deze mensen in de tuin zijn. Probeer 
desnoods een ervaren moestuinierder te overtuigen af en toe op de tuin langs te komen om
advies te geven.

6.4 Hoeveel tijd hebben mensen voor de tuin?

Sommige mensen hebben meer tijd en energie dan anderen. Als je dit bij voorbaat van elkaar
weet, ontstaan hierover minder irritaties. Eventueel kunnen wij een werkrooster maken, om van 
elkaar te weten wie wanneer in de tuin is. Vooral belangrijk zijn de vakantieperiodes: zorg ervoor 
dat niet iedereen op hetzelfde moment weg is.
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7. Financieel plan

Wij maken vooraf een financieel plan; waarin wij uitgaven en inkomsten op een rijtje zetten.

7.1 Inkomsten
Inkomsten bestaan uit

1. Financiële bijdrage van de deelnemers
Door van iedere deelnemer een gelijke bijdrage te vragen, voorkom je dat een buurtbewoner in
zijn eentje voor de kosten opdraait. Als mensen een eigen bijdrage moeten leveren, zullen ze hun
keuze om deel te nemen beter afwegen. Kies een bedrag dat voor iedereen aanvaardbaar is, ook 
voor mensen met weinig geld.

2. Fondsen en sponsoren
Het vinden van externe financiering voor het project heeft verschillende voordelen:

• Wij kunnen beter of meer materiaal aanschaffen, waardoor er meer mogelijk
wordt in de tuin.

• Externe financiering vergemakkelijkt gezamenlijke aankopen voor de tuin, aangezien het
geld hier speciaal voor bedoeld is. Hierdoor loop je niet het gevaar dat een buurtbewoner
in zijn eentje voor de kosten opdraait.

• Het project krijgt meer draagvlak bij partijen zoals de gemeente en de woningbouw als het
ondersteund wordt door een erkend fonds. Andere fondsen sluiten zich sneller bij je
project aan als er al een fonds heeft toegezegd.

Er zijn verschillende manieren om aan externe financiering te komen:

- Wij kunnen lokale bedrijven als sponsors voor ons project winnen. Bedrijven sponsoren
over het algemeen liever met materiaal dan met geld. Het zal dus makkelijker zijn
sponsoring te vinden onder tuinkwekerijen en tuincentra dan onder supermarkten.

- Er zijn verschillende gemeentelijke subsidies ter ondersteuning van
burgerinitiatieven waar wij aanspraak op kunnen doen. Deze subsidies zijn aan
verandering onderhevig, bekijk hiervoor de subsidiewijzer op de site van de gemeente Utrechtse 
Heuvelrug: http://www.heuvelrug.nl/inwoner/subsidies_45077

- Tenslotte zijn er een aantal fondsen die wij kunnen aanschrijven. Hieronder een
overzicht van fondsen waar het initiatief en de doel van een buurtmoestuin op
kunnen aansluiten (ook deze zijn aan verandering onderhevig!). Bekijk bij het
aanschrijven van fondsen de criteria waarop het betreffende fonds zijn projecten
selecteert. Pas het projectplan hierop aan.

• Groen Dichterbij www.groendichterbij.nl 

• IVN www.ivn.nl 

• M.A.O.C. Gravin van Bylandt Stichting www.bylandtstichting.nl 

• Nationale Postcode Loterij www.postcodeloterij.nl/Goede-Doelen.htm 

• NSGK  Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind

• Oranjefonds www.oranjefonds.nl 

• Rabobank Foundation www.rabobankfoundation.nl 

• Stichting Doen www.doen.nl/web/projecten-die-we-DOEN/Groene-en-Sociale-Economie.htm  

• Stichting Janivo www.janivostichting.nl 
• Stimuleringsfonds Rabobank Utrechtse Heuvelrug 

http://www.rabobank.nl/particulieren/lokalebanken/uhr/sponsoring_en_cooperatief_dividend 
• Streekfonds  www.streekfonds.nl

• VSB fonds www.vsbfonds.nl 
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7.2 Uitgaven

Als ondersteuning van het financiële plan volgt hier een lijst met kosten waar wij rekening mee 
moeten houden. De grootte van het startbedrag hangt ervan af of wij alles nieuw kopen of via-via 
proberen te regelen, het hangt van de kwaliteit van onze grond af, de grootte van onze tuin, van 
het aantal planten en van de soort plantjes die wij willen aanschaffen.

Voorzie uitgaven voor:

• Grondbewerking
• Beheerders kosten
• Oprichtingskosten Vereniging
• Gereedschap
• Mest, zaden en plantjes
• Boomschors of houtsnippers voor de paden
• Borders langs paden (geleiding blinden en slechtziende)
• Regenton en compostbakken
• Tuinkas
• Schuurtje
• Workshops `t Hoekje
• Waterpunt slaan.
• Werktafels en banken
• Schuilplaats/rusthoek (koffie/thee/limonade)
• Hoge bakken om staand aan te werken. (ouderen)
• Huur aanhangwagen voor het ophalen van materiaal
• Verzorgen van lunch en drankjes bij vrijwilligersdag, opening of open tuindag
• Onvoorziene kosten (er zullen altijd kosten bijkomen waar wij niet op hadden gerekend!)
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8. Materiaal

8.1 Gereedschap

Om nieuw gereedschap aan te schaffen kunnen wij  een sponsorcontract sluiten met tuincentra als
Hubo Heger of Abbing. Er is in Driebergen ook veel ongebruikt gereedschap aanwezig in 
schuurtjes van voormalige moestuinierders, dus wellicht kun je een inzamelingsactie organiseren.

8.2 Grond

• Gemeente Utrechtse Heuvelrug
• Utrechts Landschap

8.3 Zaden en planten

Willen wij een biologische tuin, dan begint dit bij biologische zadeninkoop. Biologische planten zijn
beter aangepast aan de lokale omstandigheden en hebben minder behoefte aan kunstmest of
ziekte bestrijdingen.

Zaden kunnen we het beste gezamenlijk inkopen, dit komt voordeliger uit. Zaadkwekerijen als De 
Bolster zijn soms bereid projecten te sponsoren. Ook kunnen we proberen een zadenruil te 
organiseren met andere moestuinen.

8.4 Materiaallijst

• Spades/Scheppen
• Harken
• Schoffels
• Regentonnen
• Gieters
• Kruiwagens
• Tuinslang + sproeier
• Bamboe stokken (groot en klein)
• Drukspuiten
• Touw
• Kalk
• Vergrootglazen
• Vergrootpotjes
• Verrekijkers
• Compostbakken
• Bladopvangbak
• Schroeftolboor voor het maken insectenhotels
• Waterput/pomp
• Schuilplaats
• Kleine gieters
• Knie matjes
• Stekers
• Kuipjes/manden
• Kniptangen
• Snoeischaren
• takkenzaag
• Bezems
• Gewasbeschermnetten
• Spitvork
• Compostvork
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9. Tuinplan

Een tuinplan maken is het begin van de buurtmoestuin. Het is belangrijk dat alle deelnemers het eens zijn
met dit plan. Neem dus de tijd om het plan, en de presentatie ervan, voor te bereiden. In een tuinplan 
worden de volgende zaken vastgelegd:

1. Waar is veel zon en waar is veel schaduw op het terrein?
2. Wat ga je verbouwen? Groenten, bloemen, kruiden, fruit?
      (plukstruiken bramen,bessen, aardbeien, framboos etc.)
3. Waar komen de paden? Hoeveel ruimte nemen deze in beslag?
4. Worden het individuele of gemeenschappelijke percelen?
5. Hoe worden de percelen ingedeeld? Lijnrecht of met organische vormen?
6. Wat voor grond heb je en welke gewassen groeien daar goed?
7. Komen er bomen en struiken die gezamenlijk onderhoud nodig hebben?
8. Maken van een gezamenlijk teeltplan.
9. Schuil/rust hoek overdekt (koffie/thee/limonade)
10. Speeltoestellen voor de kleintjes kunnen meer geconcentreerd worden.
11. Hoge bakken (sta werkhoogte) voor ouderen.
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10. Contacten/ interessante links

10.1 Buurtmoestuinen
Buurtmoestuin website

• www.buurtmoestuin.nl 
Op deze site staat een algemeen, concreet stappenplan voor het opzetten van een
buurtmoestuin, wat een aanvulling is op dit draaiboek. Ook staan er veel voorbeelden van
andere opgezette moestuinen.

• Revius Volkstuinen
www.freewebs.com/reviustuinen

• De Moestuin Maarschalkerweerd
www.moestuinutrecht.nl 

10.2 Kennis en ervaring
• Kraaybeekerhof Driebergen

www.kraaybeekerhof.nl
Theo Engbers van het Kraaybeekerhof verzorgt cursussen: ecologisch tuinieren voor beginners, 
kindertuinbegeleider en meer. Daarnaast heeft hij veel ervaring in tuinieren en het opzetten van een 
kindertuin.

• Historische Moestuin Bartimeus Doorn 
      www.bartimeus.nl/werken/moestuin_doorn
        www.rtvutrecht.nl/gemist/uitzending/rtvutrecht/samen-uit/20120802-1325/842888 
Marja Mosterd is de beheerster/oprichtster moestuin en theehuis op het terrein van Bartimeus Doorn

• Velt website ecologisch tuinieren
www.velt.be

• Makkelijke Moestuin
www.makkelijkemoestuin.com 

Uitleg over een simpele techniek om een moestuin in bakken te onderhouden.

10.3 Heuvelrug  betrokkenen

• Erwin Donkervoort, Groenhoek 89, 3972 cc Driebergen
Website: www.groentehoek.nl  E-mail: groentehoek@live.nl  Tel: 06 2842 2844
Voor vragen en opmerkingen over dit draaiboek, neem contact op met Erwin Donkervoort.

• Woningbouwvereniging Heuvelrug Wonen
     Boswijklaan 50, 3941 ZN Doorn
     Website: www.heuvelrugwonen.nl  E-mail: info@heuvelrugwonen.nl  Tel: 0343 53 60 80
     Erna Roeland en Jakob Loosman (Heuvelrugwonen heeft veel contacten en kennis in en over de buurt).

10.4 Materiaal

• Gemeente Utrechtse Heuvelrug
www.utrechtseheuvelrug.nl

• Utrechts Landschap
www.utrechtslandschap.nl

• Van Vliet Langbroek
www.kastanjehout.nl

• C.Quint (Boomverzorging)

• De Bolster (Biologische zaadkwekerij)
www.debolster.nl
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Bijlage voordelen buurtmoestuin

De buurtmoestuin heeft tot doel bij te dragen aan een verbetering van de leefomgeving binnen de
buurt. De buurt wordt op de volgende punten verbeterd:

Sociale cohesie

Buren zijn samen aan het werk in de buurtmoestuin. Op het terrein van de buurtmoestuin komt een
ruimte waar bewoners kunnen uitrusten van het werk en koffie kunnen drinken. Dit is een
moment om burenzaken te bespreken die anders nooit besproken zouden worden. Eventueel kan
dit bijdragen aan het voorkomen of vroegtijdig oplossen van conflicten in de buurt.

Verantwoordelijkheid voor de leefomgeving

Doordat bewoners zich inzetten voor de moestuin, dragen zij de zorg voor de openbare ruimte.
Er ontstaat een gevoel van verantwoordelijkheid, waardoor er een grotere draagkracht is voor
bijvoorbeeld schoonmaakacties. Kinderen uit de buurt vinden het over het algemeen leuk om in
de tuin te werken, en worden op deze manier bezig gehouden.

Welzijn

De buurtmoestuin draagt bij aan het welzijn van buurtbewoners in de vorm van gezondheid en
armoedebestrijding. In de moestuin hebben bewoners de mogelijkheid om goedkoop verse
groenten te verbouwen, wat een gezonde aanvulling is op het voedselpakket, en kosten bespaart 
in de voedselconsumptie. Daarbij zet het werken in de moestuin volwassenen en kinderen aan tot 
lichamelijke beweging in de buitenlucht. Op deze manier draagt een buurtmoestuin bij aan de 
bestrijding van armoede en obesitas.

Leerproces

Volwassenen en kinderen zien door te werken in de buurtmoestuin waar het voedsel vandaan
komt en wat erbij komt kijken om gewassen te laten groeien. Dit soort kennis is niet
vanzelfsprekend beschikbaar in een wijk als de Groenhoek/Lange Dreef.

Biodiversiteit

De buurtmoestuin draagt bij aan de biodiversiteit in de wijk. Er worden verschillende planten en
bloemen geplant, die weer verschillende beestjes aantrekken. Hierdoor wordt het groen in de wijk 
gevarieerder.

Vermindering van food miles

Steeds meer voedsel wordt over de hele wereld getransporteerd, waardoor de uitstoot van
broeikasgassen toeneemt. Door lokaal voedsel te produceren wordt dit verminderd, wat een
belangrijke bijdrage is aan de verbetering van het milieu.

Vermindering van afval

Door voedsel uit eigen tuin te eten vermindert de hoeveelheid benodigd verpakkingsmateriaal.
Daarbij kan de kringloop gesloten worden, aangezien Gft-afval weer tot compost verwerkt kan
worden om in de tuin te gebruiken.
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