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Introductie  

Moestuinvereniging De Lentse Aarde 
• 4000 m2 
• Bodemkwaliteit: geschikt voor moestuinieren 
• Huurovereenkomst: 5 jaar 
• Huurprijs: 320 euro/jaar (0,10 euro/jaar/m2) 
• 50 leden  
• 30 belangstellenden op wachtlijst 
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Hoe het begon 

• Lent: geen moestuin (dijkverlegging) 
 

• Mails naar wijkbeheerder (2011 en 2012) 
• Mail naar wijkmanager en praten met 

gemeente/GEM (2012) 
• In gesprek met wijkmanager (eind 2012) 
• Verder in gesprek met gemeente (wijkbeheerder 

en projectleider) 
• Wijkraad en Lentse Lucht (begin 2013) 
 
 
 
 
 
 



Hoe het begon 

• Perceel 1  
• Gemeente heeft grond (6000m2) 
• Tijdelijk Anders Bestemmen 
• Locatie gekozen door gemeente 
• Huurprijs 1 eur/m2/jr 
• 5 jaar 
• Bodemkwaliteit voldoende 

• 1e vergadering met ca. 20 bewoners (maart 2013)  
• Inrichtingsplan door bewoners (maart 2013) 
• Discussie met gemeente over huurprijs en bijdrage 

(in geld/natura) (maart 2013) 



Wat er mis ging… 

• Verdeling tuintjes (maart 2013)  
• Concept huurovereenkomst (april 2013) 
• Opzetten website (april 2013) 
• Communicatie met omwonenden 
• Oprichten vereniging (april 2013) 
• Keuze bestuur (april 2013) 
• Plotseling… grond niet beschikbaar: woningbouw 

(april 2013) 
 
 



Wat er mis ging…. 

• Perceel 2 (april 2013) 
• Nieuwe projectleider 
• Onderdeel groter plan met 

bestemmingsplanwijziging 
• Planning onduidelijk  

• Leden haken af 
• Druk via wijkraad, wethouder en politiek 
• Voortgang stokt, stilte (mei – juli 2013)  
• Bewoners niet blij (juli 2013) 
• Bodem vervuild (juli 2013) 
• Projectleider weg (juli 2013)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 



… en uiteindelijk toch goed kwam! 

• Perceel 3 
• Nieuwe projectleider met opdracht en tijd 

(september 2013) 
• TAB-symposium Noord (september 2013) 
• Stroomversnelling 
• Betrokken bij keuze locatie (oktober 2013) 
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… en uiteindelijk toch goed kwam! 

• Afstemming omwonenden samen met gemeente 
• Huurovereenkomst met goed condities (november 

2013) 
• Huurprijs: 0,10 euro/m2/jr 
• Duur: 5 jaar 

• Leden krijgen weer energie…. (januari 2014) 
• Plannen gemaakt en uitgewerkt, etc…. (januari 

2014) 
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Realisatie van de tuin 



Tips en tricks 

Om te kunnen starten…. 
• Hou vol 
• Praat praat praat 
• Zoek een ambassadeur (bv wijkmanager) 
• Zoek medestanders (bewoners, wijkraad) 
• Organiseer je zelf goed (bv vereniging) 
• Denk vooruit  
• Vraag bij gemeente om projectleider (met tijd en 

geld) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Tips en tricks 

Om een moestuin te realiseren…. 
• Doe het samen!  
• Organiseer het goed 
• Maak goede plannen en bespreek die met elkaar 
• Zorg voor geld 
• Website 
• Organiseer leuke events (bv houtwaldag) 
• Vraag goed rond in de buurt (bv boer met 

trekker) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Bedankt voor de aandacht…. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 


