
 
 

 

 
Praktijkadvies: Moestuinieren in en met de buurt 

o.b.v. Inspiratie Excursie 6 i.h.k.v. de training ‘Amsterdamse Groencoach’ 
 
 
Datum: 5 augustus 2020 
Locatie: Het Eetbare Plantdoen (Nicolaas Beetsplantsoen) 
Excursieleider: Lea Witmondt 
 
Doel excursie 

 Tonen van natuurlijkvriendelijk moestuinieren in de praktijk en het betrekken van de buurt.  

 Toelichting over de opzet van buurtmoestuin ‘Het Eetbaar Plantsoen’ en de werkwijze. 
 
Inleiding excursie  
De excursie was een kennismaking met het groen buurtproject ‘Het Eetbare Plantsoen’ (HEP). HEP ligt 
midden in de Kinkerbuurt en is een buurtmoestuin en fruittuin in de openbare ruimte met een totale 
oppervlakte van 700 m² (2x350m²). De tuinen worden gezamenlijk door buurtbewoners 
onderhouden, er bestaan geen ‘eigen’ stukjes. Het project is maart 2016 gestart met een moestuin en 
een jaar later is de boomgaard er bij gekomen. Het is een van de enige plaatsen waar de grond niet 
vervuild is. Dat betekent dat er meteen in de grond geteeld kan worden. 
 
De tuinen hebben een heldere opzet wat de indeling van de gewassen aangaat. Er wordt met een 
hele groep tuinders op zondagochtend in de tuinen gewerkt en op individuele basis door de week. De 
oogst wordt op zondagen verdeeld, deelnemers kunnen door de week ook zelf groenten en fruit 
oogsten. HEP heeft een bescheiden financiële ondersteuning via de regiegroep. Als er geld nodig is 
wordt dit aangevraagd.  Na twee jaar heeft HEP nu haar eigen doorlopende compost, om de grond op 
peil te houden. Dit wordt gemaakt met groenafval van de tuinen en aangevoerde paardenmest. 
 
Vanaf het begin staan er 160 personen op de mailinglijst. Gemiddeld werken er op zondag , al 5 jaar 
lang 15 tuinders. In totaal zijn er 40 tuinders actief betrokken. Ieder zondag wordt er na een uur voor 
koffie/thee en lekkers gezorgd door een buurtbewoner. In de nabije toekomst wordt het project 
uitgebreid met een groenpunt voor West, De Groenkiosk, een fysiek gebouwtje op het plein met 
aangrenzend een kweektuin voor groenteplantjes in het voorjaar en planten voor geveltuinen het 
hele jaar door. Dit project is voortgekomen uit West Begroot 2019.  
 
Zelf aan de slag  
Stel je zelf de volgende vragen: 

- Wat wil jij? En wil de buurt dit ook? Is er draagvlak? 
- Is je project haalbaar? 
- Is er kennis genoeg bij jezelf of in de directe omgeving? 
- Wie is je doelgroep? 
- Hoe ga je die benaderen? 
- Is het een duurzaam project, m.a.w. heeft het een lang bestaansrecht? 
- Wie zijn je actoren in de buurt en bij de gemeente? 
- Heb je contact met het stadsdeel (Afdeling Groen/zelfbeheer)? 
- Wie gaat het project leiden? 
- Hoe draag je er zorg voor dat het project na start verder gaat? 
- Hoe houd je de deelnemers betrokken en enthousiast? 



 
 

Op bijna alle vragen is bij HEP een antwoord gekomen. Of wel al in het begin, ofwel gedurende de tijd 
dat we bestaan. Op de laatste vraag: Hoe houd je de deelnemers betrokken en enthousiast? heb ik 
nog steeds geen antwoord, terwijl deze vraag altijd weer gesteld wordt. Het zet me steeds weer aan 
het denken, hoe doen we dat nou toch? Wat in ieder geval helpt is om iedere week een enthousiaste 
mail te sturen met welke werkzaamheden er  in de tuin op stapel staan.  
 
Het succes van HEP? Prachtige locatie, goede degelijke opzet, een ieder wordt in zijn/haar waarde 
gelaten, er is voor een ieder naar fysieke mogelijkheden altijd wel een tuinklus(je), voor een ieder 
oogst. De contacten bij de gemeente worden goed onderhouden, denk aan gebiedsmakelaar, 
zelfbeheer, wijk agent.  
 

 
 
 
Coach anderen!  
Een ieder die een groenproject op wil zetten, kan altijd naar HEP en vanaf volgend voorjaar naar het 
groenpunt komen om kennis en inspiratie  op te doen. Vanaf voorjaar 2021 is er ook een behuizing De 
Groenkiosk, en dat zal nog meer uitnodigen om te komen. 
 
Verder lezen 

- Tuinieren voor de geest , Sue Stuart-Smith 
Hoe we gelukkiger worden van zaaien, wieden en snoeien  

- Buurttuinieren, Peter Kouwenhoven  
Samen gaan voor leuk en lekker  

- My Green City 
Robert Klanten, Sven Ehmann, Kitty Bolhöfer 

- Velt uitgaves: 
Ecologisch tuinieren 

Onkruidboek 
- Groente- en fruitencyclopedie,  Luc Dedeene 

Uitgebreide teelthandleiding van alle bekende en bijzondere groente- en fruitsoorten  
- Inspirerende website: www.mooiemoestuin.nl 
- Inspiratiefilmpje: Buurtgroen020 op bezoek bij Het Eetbare Plantsoen 

https://www.bol.com/nl/c/luc-dedeene/1651335/
http://www.mooiemoestuin.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=P_9eeSf_zBo&t=5s

