Buurtmoestuin
Wat is er lekkerder dan worteltjes uit je eigen omgeving te
eten of samen met je buren groente uit een openbare
moestuin te kunnen oogsten voor de jaarlijkse buurtbarbeque?
Verschillende bewoners zijn samen al actief in het openbaar
groen en wat ons betreft is er ruimte voor meer. De gemeente
vindt het leuk als mensen met initiatieven voor
buurtmoestuinen bij ons aankloppen. Het laat zien dat zij
betrokken zijn bij hun omgeving. Om bij de start te helpen,
leest u hier enkele tips en spelregels.
Zoek een plek

Ga in de buurt op zoek naar een goede
locatie. Kijk naar plantsoenvakken of
een ongebruikt terreintje. Bij voorkeur
bij woningen zodat er toezicht is en
thuis water getapt kan worden. Ga op
zoek naar de eigenaar van de grond
(via www.kadaster.nl) om toestemming
te vragen voor je plannen. Als het om
gemeentegrond gaat kun je terecht bij
de wijkbeheerder via
wijkbeheer@nijmegen.nl.

Vind medestanders

Het woord buurtmoestuin zegt het al:
het is een openbare tuin van en voor
de buurt. Ga dus op zoek naar
buurtgenoten die tuinieren ook leuk
vinden. En zorg dat de rest achter jullie
plannen staat. Vraag in de buurt ook
bij de school, de woningcorporatie of
(planten)winkels en bedrijven of zij
mee willen doen. Misschien hebben ze
iets dat je nodig hebt (gereedschap,
planten, kennis).

Maak een tuinplan

Als je toestemming hebt om de plek te gebruiken, maak dan
samen een ontwerp van de tuin. Geef aan waar paadjes
komen en waar welke planten komen te staan. Hou bij het
maken van je plan alvast rekening met het onderhoud. Er
zijn veel websites die informatie geven over tuinontwerpen
en onderhoud die u vindt via een zoekmachine.

Regel de financiering

Het maken en onderhouden van een buurtmoestuin kost
geld. De gemeente heeft geen potje geld beschikbaar.
Probeer daarom financiering of sponsoring aan te vragen
bij een bedrijf of organisatie. En misschien wil een
tuincentrum of kweker uit de omgeving wel planten doneren
in ruil voor wat reclame.

Hou de plek openbaar

De buurt(moes)tuin blijft een openbare plek en dus voor
iedereen toegankelijk. Een laag haagje eromheen tegen
honden is natuurlijk wel mogelijk. Wil je een moestuin voor
eigen gebruik dan kan je die huren bij een
volkstuinvereniging.

Communiceer met de hele buurt

Stem uw plannen af met de eigenaar of wijkbeheerder. In
alle gevallen denkt de wijkbeheerder graag mee over de
uitvoerbaarheid.
Veel succes en vooral ook veel plezier en eet smakelijk!

Meer informatie en de spelregels vindt u op
de digitale balie van www.nijmegen.nl, onder
Buurtmoestuin.

Uitgave: Gemeente Nijmegen 2013

Waarschijnlijk ontstaat er een groepje buren die het meeste
werk gaan doen. Zorg ervoor dat je de buurt blijft informeren
over de tuin, de vorderingen en wanneer er hulp en ideeën
nodig zijn. Vier hoogtepunten met de hele buurt, zoals de
opening van de tuin en laat ze mee proeven van de oogst.
Zo zorg je ervoor dat de hele buurt zuinig is op de tuin en
je kunt altijd vragen of er mensen zijn die een handje willen
helpen.

