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 Voortbestaan buurtmoestuin 

Omgeving 

Buurt 

Initiatief 

De laatste jaren is het aantal buurtmoestuinen in Almere enorm toegenomen. 
Het is dus blijkbaar helemaal hip! Maar wat is een buurtmoestuin nou eigenlijk 
precies, en wat maakt ze zo bijzonder? Een buurtmoestuin is een tuin die door 
buren onderhouden wordt, deelnemers aan de moestuin wonen in de buurt en 
in de tuin worden gezamenlijk groenten, fruit, kruiden en/of bloemen geteeld. 
Een buurtmoestuin kan geplaatst zijn op een dak, op stukjes openbaar groen 
van de gemeente, of op braakliggende bouwgrond. Soms wordt er gezamenlijk 
geteeld; andere keren is de grond in individuele stukken verdeeld. Een 
buurtmoestuin is zo bijzonder omdat het verschillende onderwerpen aansnijdt, 
zoals gezond eten, biodiversiteit, samenwerking binnen een buurt, en 
natuureducatie7. Het kan heel leuk zijn om samen met je buren aan zo’n project 
te beginnen en hierdoor een hechtere buurt te creëren! 
In deze handleiding wordt uitgelegd wat er nodig is om te starten met een 
buurtmoestuin. Voor het schrijven van deze handleiding zijn er vele interviews 
gehouden met praktijkdeskundigen en gemeenteambtenaren uit Almere, en 
experts op het gebied van stadslandbouw. Hun ervaringen, in combinatie met 
literatuur zijn in deze handleiding gebundeld.  De handleiding is met name 
gericht op Almere, omdat gemeentelijke procedures in elke gemeente anders 
zijn. Sommige delen zullen echter ook toepasbaar zijn in andere delen van 
Nederland.  
Deze handleiding bevat allereerst een visueel stappenplan. Hierin staan alle 
mogelijke stappen die je kunt zetten om van je initiatief een succes te maken. 
De stappen zijn gebaseerd op vier thema’s met elk hun eigen kleur: het 
initiatief, de buurt, de omgeving en het voortbestaan van jouw buurtmoestuin. 
De eerste drie thema’s zijn belangrijk voor de realisatie van je idee. Hierna focus 
je op het voortbestaan van jouw buurtmoestuin.  
 
 
 
 

Het deel over het initiatief bevat informatie over hoe je je idee beschrijft, de 
locatie en wat je in het gedetailleerde plan zet. In het stuk over de buurt 
(Mobiliseer je buurt) wordt gesproken over de behoeften van de 
buurtbewoners, hoe je draagvlak kunt creëren en waar je gezamenlijk afspraken 
over maakt. Het gedeelte over de omgeving (Gemeente en organisaties) geeft 
informatie over hoe je met externe partijen kunt omgaan en hoe deze partijen  
 
jou kunnen helpen met de uitvoering van je initiatief. Het laatste deel gaat over 
hoe je het voorbestaan van de buurtmoestuin kunt waarborgen. 
Op het eerste gezicht lijken sommige stappen misschien wat omslachtig. Je wilt 
misschien het liefst direct aan de slag met het zaaien van de groente! Maar met 
een goed onderbouwd plan en een goed contact met de buurt en de omgeving, 
krijg je een stabieler initiatief voor de toekomst met een grotere kans van 
slagen. 
De stappen in het visuele stappenplan kunnen op verschillende manieren 
doorlopen worden. De aangegeven stippellijn is één van de vele mogelijkheden. 
Daarnaast lopen sommige stappen parallel en zal je ook wel eens terug komen 
bij eerder genomen stappen. Het is dus geen vast proces, wees flexibel.  
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Leeswijzer 
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Visueel stappenplan 
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Het initiatief  

 Je hebt een idee 
Je hebt een idee voor een buurtmoestuin.  

 Maak een globaal plan/tekening 
Je zet je idee op papier. Zet hierin het doel en een globale omschrijving 
van je plan. Hiermee kun je naar je de buurt en naar andere 
organisaties. Zie hoofdstuk 1.1 ‘Beschrijf je idee’. 

 Ga op zoek naar een locatie 
Een geschikte locatie met gezonde bodem is de fundering voor je tuin. 
Denk bij een geschikte locatie aan wie de grondeigenaar is, aan 
bekabeling onder de grond, bodemvervuiling, afstand tot de tuin en een 
watervoorziening en schuilplaats dichtbij. Zie hoofdstuk 1.2 ‘Locatie en 
bodem’. 

 Gedetailleerde uitwerking van het plan 
Het gedetailleerde plan bouwt verder op het globale plan met nieuwe 
ideeën met eventueel inbreng van buurtbewoners of andere partijen. 
Het bevat een teeltplan, management en organisatie van de tuin en hoe 
je de financiën gaat regelen. Zie hoofdstuk 1.3  ‘Het ontwerpen van een 
teeltplan’. 

 Bijwerken van het detailleerde plan 
Naar aanleiding van een buurtbijeenkomst of nieuwe ideeën kun je je 
plan blijven updaten.  

 Cursussen/extra informatie inwinnen 
Als je weet wat je wilt gaan doen is het handig te bekijken welke kennis 
en informatie je nog nodig hebt. Doe eventueel cursussen en zoek 
informatie op.  

 Tuinbenodigdheden regelen 
Voordat je de tuin kan aanleggen heb je tuinmateriaal nodig, van 
zaaigoed tot schoffel. Maak een lijst met wat je nodig hebt en verzamel 
alles. Hierbij hoeft niet alles nieuw te zijn, tweedehands kan ook. 

 

 Financiering regelen 
Met weinig geld kun je al veel bereiken! Probeer creatief en 
zelfvoorzienend te zijn. Voor tips om aan financiering te komen zie 
hoofdstuk 2.3 ‘Gezamenlijk afspraken maken’, onder het kopje 
financiën. 

 Start tuinaanleg  
Als alle benodigdheden bij elkaar is verzameld , dan kun je starten met 
de tuinaanleg.  
 

De buurt – Mobiliseer je buurt  

 Informeer buurtbewoners en waarborg het draagvlak 
Om je idee te laten slagen is het nodig om je buurt te informeren en een 
draagvlak te creëren. Dit is ook één van de vereiste van de gemeente 
om je plan te mogen uitvoeren op gemeentegrond. Voor meer 
informatie zie hoofdstuk 2.1 ‘Behoeften van buurtbewoners’ en 
hoofdstuk 2.2 ‘Draagvlak creëren’. 

 Ga op zoek naar betrokken buurtbewoners 
Het is fijn om niet alleen te staan in je idee ga daarom op zoek naar 
betrokken buurtbewoners die je willen helpen je idee te realiseren en je 
helpen met het uitvoeren van het idee, ook in de toekomst. Zie 
hoofdstuk 2.1 ‘Behoeften van buurtbewoners’ en 2.2 ‘Draagvlak 
creëren’. 

 Vorm met een paar mensen een kerngroep voor de organisatie van de 
buurtmoestuin 
De kar trekken en alles regelen rondom de buurtmoestuin kan veel tijd 
kosten. Het kan daarom fijn zijn een kerngroep te vormen. Zie hoofdstuk 
2.2 ‘Draagvlak creëren: Hoe houd je buurtbewoners gemotiveerd?’ 
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 Maak gezamenlijke afspraken  
Het is slim met de buurtbewoner afspraken te maken. Hierdoor weet 
iedereen waar ze aan toe zijn, wat misverstanden kan voorkomen. Je 
kan afspraken maken op veel vlakken; zie hoofdstuk 2.3 ‘gezamenlijke 
afspraken’ voor meer informatie. 

 Houd deze mensen betrokken bij je initiatief  
Als je buurtbewoners hebt gevonden die willen helpen, is het belangrijk 
dat je deze mensen actief en gemotiveerd houdt. Zie hoofdstuk 2.3 
‘Gezamenlijke afspraken voor meer informatie’. 

 Buurtbijeenkomst organiseren  
Tijdens een buurtbijeenkomst kun je veel dingen bespreken. Je kunt 
hierin bijvoorbeeld je plan voor leggen aan de buurt, tot nieuwe ideeën 
komen en afspraken maken 

 Openings-/startevenement  
Je kunt kiezen om een feestelijke start te maken voor de aanleg van de 
tuin. Ook openingsevenement als de tuin klaar is kan leuk zijn! Dit kan 
helpen de buurtbewoners enthousiast te maken en houden voor de 
buurtmoestuin.  

 
De omgeving- Gemeente en andere organisaties  

 Contact leggen met Gemeente, Mooi zo Goed zo of Ontwikkelcentrum 
Stadslandbouw Almere 
Als je een idee hebt en je weet niet hoe je het moet aanpakken dan kan 
je voor hulp terecht bij de gemeente via de wijkregisseur,  bij  Mooi Zo 
Goed Zo of de Kenniskring Buurtmoestuinen Almere (via 
Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere). Ook als je later in het 
proces tegen dingen aanloopt kunnen de bovenstaande organisaties je 
helpen. Zie hoofdstuk 3.2 ‘Communicatie met gemeente en andere 
organisaties’ voor meer informatie. 
 

 Contact met de wijkregisseur 
Als je te maken hebt met grond van de gemeente, heb je altijd de 
gemeente nodig om je plan te kunnen realiseren. Je kunt het beste 
contact opnemen met de gemeente via de wijkregisseur. Zie hoofdstuk 
3.2 ‘Communicatie met gemeente en andere organisaties’. 

 Contact met andere initiatieven en eventueel andere partijen (school, 
zorginstelling) 
Voor nieuwe ideeën en adviezen  kun je ook contact opnemen met 
andere initiatiefnemer. Ook kun je andere partijen, zoals scholen en 
zorginstellingen, betrekken bij je idee. Zie hoofdstuk 3.2 ‘Communicatie 
met gemeente en andere organisaties’. 

 
 
Voortbestaan buurtmoestuin 

 Voortbestaan buurtmoestuin. 
Yes! Het is gelukt jouw buurtmoestuin te realiseren. Het is nu belangrijk 
dat de buurtmoestuin in stand gehouden wordt, dat de buurt 
enthousiast blijft en dat betrokken buurtbewoners gemotiveerd blijven 
om te helpen. Zie hoofdstuk 4 ‘Voortbestaan buurtmoestuin’ voor meer 
informatie.  
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Voor het realiseren van jouw buurtmoestuinplannen is het belangrijk om over 
een aantal zaken goed na te denken, voor je het plan tot uitvoering brengt. In 
dit hoofdstuk worden de volgende zaken behandeld:  

 Wat is het doel van je buurtmoestuin? 

 Wie wil je erbij betrekken?  

 Waar voldoet een geschikte locatie aan? 

 Wat kan je doen bij een vervuilde bodem? 

 Hoe ontwerp je een goed teeltplan? 

1.1 Beschrijf je idee 
Als je een idee hebt bedacht om een buurtmoestuin te starten is het goed je 
plan op papier te zetten. Dit idee kun je gebruiken om je buurtbewoners 
enthousiast te maken. Een goed onderbouwd idee is ook handig om te hebben 
voor je naar andere instanties (zoals de gemeente) stapt. Zij kunnen je 
ondersteunen in de realisatie van je idee. Het hoeft hierbij niet te gaan om een 
gedetailleerd plan waarin alles al vaststaat. Een globaal plan is voldoende. Door 
alles nog niet vast te zetten, kunnen buurtbewoners meedenken over je plan. 
Dit leidt over het algemeen tot een beter draagvlak in de buurt27. Laat je idee 
met hulp van andere buurtbewoners groeien, zo wordt het echt een 
buurtmoestuin van jullie samen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij het op papier zetten van je buurtmoestuinplan is het goed stil te staan bij de 
doelen die je wil bereiken, en hoe je die wilt gaan bereiken. Je kunt daarbij  
jezelf de volgende vragen te stellen:  

 Wat is je doel van het idee? 

 Wat zijn je belangrijkste drijfveren? 

 Wat gaat het plan opleveren? En voor wie?  

 Waar vraagt de buurt om? Wat heeft de buurt nodig?4 

 Hoeveel tijd  kun en wil je in de tuin steken?27 
Iedere medebuurtbewoner kan de waarom- en tijdsvragen weer anders 
beantwoorden. Door te proberen bruggen te slaan tussen deze verschillende 
doelen, wordt het initiatief breder gedragen in de buurt. Zie voor meer 
informatie hoofdstuk 2.2 ‘Draagvlak creëren’ op pagina 14. 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

1. Het Initiatief 

Figuur 1 Je idee vormgeven 
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1.2 Locatie en bodem 
Als je een idee hebt voor een buurtmoestuin is een geschikte locatie met een 
gezonde bodem van groot belang voor het succesvol kweken van groenten. 
Hieronder wordt besproken aan welke punten een geschikte locatie bij voorkeur 
moet voldoen. Wees je ervan bewust dat een gezonde bodem heel belangrijk is, 
als je de groenten wilt gaan opeten. Het is dus belangrijk dat er voldoende 
mineralen in de bodem zitten en dat er geen sprake is van vervuiling. Ook dit 
wordt in dit hoofdstuk behandeld.  
 
Een geschikte locatie  
Het is belangrijk om een geschikte locatie te vinden. Bij het zoeken van een 
geschikte locatie is het belangrijk om op de volgende punten te letten: 
De tuin mag niet te ver van de huizen liggen (en het liefst in het zicht van de 
deelnemende buurtbewoners, zodat zij een oogje in het zeil kunnen houden). 
De maximaal geschikte afstand van een buurtmoestuin is op 5 minuten lopen 
van de huizen. Een grotere afstand betekent voor veel mensen een (te) grote 
drempel om de tuin te bezoeken.26 

 

 Er moet een watervoorziening zijn (of de mogelijkheid om regenwater 
op te vangen);29 

 Er is een mogelijkheid om gereedschap op te bergen/te schuilen voor de 
regen;29 

 Zorg dat de beoogde plek niet te dicht bij een drukke weg of treinspoor 
ligt: het is waarschijnlijk dat deze gebieden behoorlijk vervuild zijn. 

 Zorg dat je weet van wie de grond is. In het verdere verloop van het 
handleiding wordt ervan uit gegaan dat de grond van de gemeente is. 
Maar de grond kan ook van een projectontwikkelaar, 
woningbouwvereniging of privé eigendom zijn. Mocht de grond van één 
van deze groepen zijn, neem hier dan contact mee op.  

 
 

Let op!  
Voordat je aan de slag gaat met het  realiseren van een buurtmoestuin op een 
bepaald stuk grond, is het belangrijk om te weten wat zich onder dat stuk grond 
bevindt. Door elke stad lopen veel pijpen en leidingen (gas, water, elektriciteit, 
riool, enzovoorts) en het bewerken van de grond kan problemen opleveren voor 
deze leidingen. Zo kunnen de wortels van een boom de leidingen verleggen of 
zelfs breken. Er is al menig buurtmoestuinproject gestrand op de pijpen die in de 
grond liggen! Om teleurstellingen te voorkomen is het belangrijk dat je 
informeert bij je wijkregisseur of er geen leidingen in de grond liggen. Je 
wijkregisseur kan nazoeken of er leidingen in het beoogde stuk grond liggen, of 
die grond in gebruik genomen mag worden en welke eventuele restricties er 
gelden. Deze informatie kan ook opgevraagd worden bij de gemeente en het 
Kadaster (via deze laatste tegen een kleine vergoeding). 27,28,33,36 

 
  

Bodem: de fundering van je tuin! 

Figuur 2 Initiatief Vindplaats Zenit in Almere 
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Bodemstructuur en bodembewerking  
De bodem in Almere bestaat gemiddeld genomen uit zware zeeklei. Kenmerken 
van zware zeeklei zijn de goede vruchtbaarheid, hoge opbrengsten en de grond 
houdt lang water vast21. Dit laatste is gunstig in droge tijden, maar als het wat 
natter is, is zware zeeklei vaak erg zwaar en daardoor lastig te bewerken. Water 
blijft staan en de grond wordt snel zompig: funest voor je planten! Het is 
belangrijk om voor een goede afwatering te zorgen. In sommige gevallen is  het 
nodig  om het gebied te draineren, met slootjes of ondergrondse pijpen. Een 
andere oplossing kan zijn om de bodemstructuur kunstmatig te veranderen: 
men kan de zware zeeklei mengen met zand (lichtere structuur) en turf (voor de 
vruchtbaarheid van de bodem). In de juiste verhoudingen krijg je dan een 
lichtere grond, die het water beter doorlaat en toch nog vruchtbaar is dankzij de 
toevoeging van het organische materiaal (turf/veen). Je kunt het beste 
overleggen met jouw wijkregisseur naar de mogelijkheden hiervoor; eventueel 
kan de gemeente je hierbij ondersteunen.  
Let op dat bijvoorbeeld het spitten van kleigrond een flinke klus kan zijn. Een 
kleigrond kun je het beste al spitten vóór de eerste vorst (‘winterklaar maken’): 
de vorst die er daarna over gaat zorgt dat de grond mooi kruimelig wordt, 
waardoor deze het volgende jaar veel makkelijker te bewerken is. Ook wordt de 
bewerking van de kleigrond makkelijker door het toevoegen van organisch 
materiaal.  
De gemeente Almere heeft een groendienst die eventueel jouw stukje grond 
kan omspitten of bewerken. Vraag aan je wijkregisseur wat de mogelijkheden 
hiertoe zijn.27,30,33,37  
 
 
 
 
 
 
 

Bodemvruchtbaarheid 
Om je planten goed te laten groeien is een vruchtbare bodem, met voldoende 
voedingsstoffen, nodig. Je kunt erachter komen of jouw bodem voldoende 
nutriënten bezit door een beetje grond te laten testen. Veel tuincentra bieden 
(gratis) testjes aan, waarna je kunt bepalen wat de bodem nog extra nodig heeft 
om de planten goed te laten groeien. 
 
Om te zorgen dat je planten elk jaar weer voldoende voedingsstoffen kunnen 
opnemen is het belangrijk je tuin elk jaar te bemesten. Er zijn verschillende 
plekken waar je mest kunt krijgen, bijvoorbeeld bij boeren rondom Almere of bij 
bijvoorbeeld een kinderboerderij. Ook gemeente Almere kan je voorzien van 
(gratis) compost. Dit kun je navragen bij je wijkregisseur.28,33 Wees echter wel 
kritisch op de kwaliteit van de mest/compost die je kunt krijgen: niet alle mest 
voorziet jouw tuin van wat het nodig heeft. Zo heeft kippenmest andere 
eigenschappen dan koeienmest, en is oude stalmest vaak beter geschikt dan 
verse mest. Ook is het goed om te denken aan de herkomst: als je het belangrijk 
vindt om biologisch te kweken, ben je misschien meer gebaat bij biologische 
mest. Je kunt er ook voor kiezen om een composthoop te maken, waarmee je in 
de jaren erna je tuin kan bestrooien. Echter alleen compost is vaak 
onvoldoende! Voor elke tuin is er weer een ander bemestingsplan nodig, dus je 
zult het al doende moeten leren.  
 
Het is hier niet mogelijk om diep in te gaan op de verschillende mogelijkheden 
voor het verkrijgen van geschikte mest; bovendien is de behoefte per tuin 
verschillend. Vraag eens aan andere buurtmoestuininitiatieven waar zij hun 
mest vandaan halen. Ook bijeenkomsten van de Kenniskring Buurtmoestuinen 
Almere bieden een uitstekende gelegenheid om over zulk soort zaken te 
discussiëren. Meer informatie over bodem, bemesting en composteren kun je 
ook vinden via bijvoorbeeld www.moestuintips.nl.  
 
 
 

http://www.moestuintips.nl/
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Bodemvervuiling 
Naast het historisch gebruik heeft ook het huidig gebruik grote invloed op de 
vervuiling van de bodem. Stadslandbouwers hebben vaak te maken met een 
vervuilde bodem vanwege de historische activiteiten die plaats hebben 
gevonden op de plek van hun tuin. Het is belangrijk om inzicht te hebben in het 
historisch bodemgebruik van jouw beoogde stuk grond, om zo erachter te 
komen of er mogelijke olie, zware metalen, of andere soorten vervuiling in de 
bodem zitten. Het historisch gebruik kan je opvragen bij de gemeente of bij het 
Kadaster. Om er helemaal zeker van te zijn dat je geen vervuiling in de bodem 
hebt zitten kun je de bodem laten testen. Er zijn verschillende bedrijven actief in 
Almere en omstreken die bodemonderzoek kunnen doen. Een simpele 
zoektocht op het internet zal er al meerdere weergeven. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Heb je te maken met vervuilde grond? Geen zorgen, je kan met een aantal 
aanpassingen toch jouw moestuin realiseren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de 
volgende maatregelen17: 
 

 Het compleet vervangen (saneren) van de bodem. 

 Telen in bakken met een ondoordringbaar worteldoek. 

 Bepaalde soorten groenten kweken die minder gevoelig zijn voor de 
opname van zware metalen (zie het figuur hiernaast). 

 Niet te diep spitten (afhankelijk van hoe diep de vervuiling zich bevindt) 

 Het bestrooien van de bodem met kalk om zo de bodem minder zuur te 
maken. Ook de zuurtegraad (oftewel de pH) van de bodem heeft 
namelijk invloed op de opname van vervuilde stoffen door je planten. 
Een zure grond vergemakkelijkt bijvoorbeeld de opname van Cadmium, 
wat niet gewenst is. Bekalken van de tuin verhoogt de pH van de bodem 
en vermindert de opname van zware metalen door de planten. Veel 
tuincentra bieden testjes aan voor particulieren waarmee de 
zuurtegraad van hun bodem bepaald kan worden. Aan de hand van de 
uitkomst van zo’n testje weet je of je de bodem moet bekalken. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 Figuur 3 Planten en hun gevoeligheid voor de opname van vervuilde 
stoffen. 
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1.3 Het ontwerpen van een teeltplan 
Voordat je jouw buurtmoestuininitiatief kan opzetten is het belangrijk dat je je 
plan goed onderbouwd hebt. Hierbij kun je denken aan een duidelijk teeltplan, 
het management en de organisatie van de tuin en hoe je financiën gaat regelen. 
In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe je een teeltplan kunt ontwerpen, en welke 
zaken je daarbij in overweging kunt nemen. Informatie over management, 
organisatie en financiën kun je vinden in hoofdstuk 2.3 ‘Gezamenlijk afspraken 
maken’ op pagina 17.  
 
Het maken van het teeltplan is een belangrijke stap om van je buurtmoestuin 
een succes te maken.28,29 Een goed teeltplan bevat een gedetailleerde 
beschrijving van welke planten je waar gaat plaatsen, met daarnaast een 
tijdschema dat verschillende maanden beslaat.  Een duidelijk teeltplan geeft je 
houvast en zorgt ervoor dat alle deelnemers weten wat, waar en wanneer 
geplant moet worden. Om ervoor te zorgen dat deelnemers van de 
buurtmoestuin actief blijven is het belangrijk dat zij achter het plan staan. Bij het 
opstellen van een plan is het belangrijk rekening te houden met verschillende 
factoren, die hieronder besproken worden.  
 

 

 

Tips om toe te passen vóór je start met de buurtmoestuin: 

 Check of er geen pijpen/kabels/leidingen onder het stuk 
grond liggen en wees er zeker van dat je het stuk kan 
gebruiken voor je buurtmoestuin. Stel een 
beheersovereenkomst op met de grondeigenaar!  
Zie bijlage I Zelfbeheerovereenkomst op pagina  28 voor 
een voorbeeld. 

 Wees er zeker van dat de bodem niet vervuild is. Indien het 
wel vervuild is, neem dan maatregelen om toch veilig de 
groenten te kunnen eten. 

 Doe een aantal testjes van de bodem (nutriënten, 
zuurtegraad) vóór je begint met planten, zodat je weet hoe 
de bodem eraan toe is. Aan de hand van die testjes weet je 
hoe je de staat van de bodem kunt optimaliseren.  

 Als je teelt op zware klei: kweek voor in potgrond, zodat je 
zaadjes de kans krijgen te wortelen.  

 In het geval je de grond in bruikleen hebt bij de gemeente: 
vraag na bij jouw wijkregisseur, of de gemeente kan helpen 
met de grove bodembewerking (spitten, frezen, 
boomstronken verwijderen, enz.). De gemeente heeft hier 
vaak budget voor, dus het is zeker de moeite van het 
vragen waard! 

Als je groenten in bakken wilt kweken, 
is er in het algemeen weinig gevaar 
voor vervuiling, zelfs aan de 
straatkant. Vervuilde deeltjes die via 
de lucht op de groenten komen 
kunnen er vaak eenvoudig afgewassen 
worden.17  
 

Figuur 4 Initiatief om plantenbakken in een 
wijk in Almere neer te zetten. 



 

11 
 

 

Verwachtingsmanagement 
Wat verwachten de betrokken bewoners van de buurtmoestuin? Hoeveel 
procent van alle groente en fruit die ze consumeren willen ze uit de tuin halen? 
Hoeveel tijd hebben ze om in de tuin te werken? Als iedereen achter het 
teeltplan staat, zijn de verwachtingen duidelijk, en dit zal de samenwerking ten 
goede komen.27 

 
Verdeling van de grond  
Je kunt ervoor kiezen de grond op te delen in individuele percelen, waarop 
iedereen zelf beslist wat hij of zij teelt. Een andere mogelijkheid is dat je één 
gemeenschappelijk perceel hebt waar iedereen samen op werkt. Een 
combinatie is natuurlijk ook mogelijk. Een ander idee is om een deel van de 
grond op te delen in kleine stukjes voor kinderen uit de buurt, zodat zij ook een 
eigen moestuintje hebben en zo het (moes)tuinieren kunnen ervaren.27,28, 38 
Eventueel kun je dit vastleggen in een logboek. Een logboek kun je gebruiken 
om het teeltplan en andere afspraken vast te leggen. Leg het neer op een plek 
waar iedereen bij kan, zodat iedereen altijd op de hoogte is van de afspraken en 
wat er nog gedaan kan worden.  
 
Grootte van de buurtmoestuin 
Hoe groot de buurtmoestuin moet zijn, hangt af van zowel menselijke behoeftes 
en ervaring als teelttechnische factoren, maar ook bijvoorbeeld hoeveel grond 
er beschikbaar is. Mocht je een groot stuk grond tot je beschikking hebben, dan 
kunnen de volgende vragen richting geven aan de gewenste grootte van je tuin: 

 Hoeveel mensen zijn er actief betrokken bij de moestuin?  

 Hoeveel tijd hebben buurtbewoners om in de tuin te werken?  

 Hoeveel procent van alle groente en fruit die ze consumeren willen ze 
uit de tuin halen? 

 
Daarnaast hangt de grootte van je tuin ook af van de locatie en de bodem. Elke 
locatie heeft een verschillende bodem en productiviteit, die onder andere 
afhankelijk is van de bemesting. En ligt de tuin op een schaduwrijke of juist een 

zonnige plek? Ook welke planten je graag in je tuin wilt, bepaalt voor een deel 
hoeveel grond je nodig hebt. Zo neemt een pompoenplant veel meer ruimte in 
dan een tomatenplant. Ook hoe dicht je de verschillende planten op elkaar zet, 
heeft invloed op de benodigde oppervlakte van je tuin. Al deze factoren 
beïnvloeden de uiteindelijke oogst. Om bijna het hele jaar verse groenten en 
fruit te oogsten wordt 50 m2 per persoon als richtlijn gegeven. Echter, als je nog 
een beginneling in het (moes)tuinieren bent kun je beter klein beginnen 
(ongeveer 10 m2), om het eerst onder de knie te krijgen. Een moestuin is veel 
werk: het is beter om klein te beginnen, om zo het werk goed bij te kunnen 
houden en niet ontmoedigd te raken door bijvoorbeeld de hoeveelheid onkruid 
die op je veldje staat.28  

 
Plantkeuze  
Er zijn ontzettend veel soorten groente die je kunt 
verbouwen. Maar welke kies je? Teel wat 
betrokken buurtbewoners lekker vinden.  Naast 
het telen van groente, kun je ook kiezen voor fruit 
en bloemen. Niet elke plant is even makkelijk te 
telen. Begin je net kies dan voor eenvoudige 
groentes, zo voorkom je teleurstellingen. 
Groenten om mee te beginnen zijn onder andere 
sla, courgette, aardbei, rode bieten, radijs en 
bonen.  Je kunt bij het kiezen gebruik maken van 
boeken en/of websites waarin de verschillende 
soorten groente worden beschreven. Ook kun je 
ervaren moestuinders vragen om advies. 
 
 
 
 
 

 

Tip: Wees je ervan 
bewust dat bepaalde 
gewassen niet geschikt 
zijn voor het telen op 
klei. Zo zijn pastinaak en 
schorseneer niet zo 
geschikt omdat zij 
diepwortelende 
gewassen zijn, wat lastig 
gaat op de zware zeeklei. 
Dit staat ook aangegeven 
in de gebruiksaanwijzing 
van de zaden. Lees dus 
goed de 
gebruiksaanwijzing op de 
zadenpakketjes door, 
voor je overgaat tot 
planten!  
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Planning en indeling   
Als je een idee hebt wat je in de buurtmoestuin wilt, is het goed om een plan te 
maken wat wanneer gezaaid/ geplant moet worden en ook op welke plek. Waar 
moet ik bij de indeling en planning rekening mee houden? 

 Deel de moestuin in met paden en zaaibedden. Zorg dat je vanaf de 
paden goed bij alle planten kunt. Dit vergemakkelijkt het onderhoud.29   

 Zon en schaduw. Bestaande bebouwing en bomen kunnen zorgen voor 
veel schaduw. Zorg ervoor dat kleinere planten niet wegvallen in de 
schaduw van grotere planten. Door de zaaibedden in de noord-zuid 
richting aan te leggen heb je het minste last van onderlinge schaduw.  

 Vruchtwisseling. Vruchtwisseling houdt in dat je op een stukje grond elk 
jaar een andere soort gewas teelt. Dit is belangrijk, omdat een 
consequente vruchtwisseling  voor een betere bodemvruchtbaarheid 
zorgt en de kans op ziekten en plagen vermindert.22 De specifieke 
volgorde van de vruchtwisseling hangt af van het ontwerp van jouw 
tuin; het is niet mogelijk om er in deze informatiebundel diep op in te 
gaan. Zie het hoofdstuk ‘leesvoer’ voor meer informatie over 
vruchtwisseling.  

 Combinatieteelt. Bij combinatieteelt zet je verschillende gewassen vlak 
bij elkaar of door elkaar. Hierbij maak je gebruik van de verschillende 
eigenschappen van planten. Je hebt hierbij goede en slechte buren. 
Planten kunnen verschillende geuren en stoffen afscheiden, die insecten 
kunnen aantrekken of afweerreacties kunnen veroorzaken. Dit is gunstig 
voor de beheersing van ziekten en plagen.11,12 Zie het deel ‘leesvoer’ 
voor meer informatie over combinatieteelt en welke gewascombinaties 
geschikt zijn. 

 Je kunt beter meerdere malen kleine hoeveelheden zaaien van dezelfde 
groente dan alles in één keer. Zo kun je over een langere tijd oogsten en 
voorkom je dus dat je plotseling met een heleboel kroppen sla zit.  

 
 
 

Zaaien of planten? 
Op zware kleigrond kun je beter niet direct in de grond zaaien.29 Kleine zaadjes 
hebben namelijk niet genoeg wortelkracht om door de zware klei heen te 
komen: in potgrond kan dit wel. Het is beter om voor te zaaien in een pot met 
potgrond en een paar weken later, als de plantjes wat groter zijn, ze over te 
planten in de volle grond. Grotere planten kunnen wel door de klei wortelen, 
dus zodra de plantjes wat groter zijn kunnen ze alsnog de volle grond in. Een 
andere mogelijkheid is om in de grond een gootje (+5 cm diep) te maken, welke 
je opvult met potgrond waarop je zaait. Hierdoor krijgen de kleine zaadjes de 
kans om zich te ontwikkelen zonder dat ze door de zware klei moeten wortelen.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Tip:  
 Zorg voor een logboek bij de buurtmoestuin, waarin bijgehouden wordt 

wat iedere buurtbewoner heeft gedaan en wat de volgende 
buurtbewoner nog moet doen.28 

 Bezoek andere (buurt)moestuinen om inspiratie op te doen voor je eigen 
tuinplan. 

 Zaai en plant altijd in regels/rijtjes, zo kun je makkelijker onderscheid 
maken tussen onkruid en de plant. Laat minstens zoveel ruimte tussen de 
regels dat er één schoffel tussendoor past. Dit vergemakkelijkt later het 
onkruid wieden.29 
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Als het teeltplan af is 
Zodra een duidelijk teeltplan is opgesteld, is het een goed idee om dit plan te 
presenteren aan de hele buurt en eventueel nog aanpassingen te doen. Door 
open te staan voor andere meningen kun je het draagvlak in je buurt 
vergroten.27,37 Als het plan klaar is kun je stappen gaan zetten om je plan 
daadwerkelijk uit te voeren. Hierbij horen stappen als het regelen van de 
financiering en benodigdheden voor de tuin. Indien nodig kunnen de 
buurtbewoners en jijzelf nog cursussen volgen en extra informatie inwinnen op 
internet of uit boeken, bijvoorbeeld op het gebied van teelt of vrijwilligers (zie 
ook hoofdstuk ‘Leesvoer’ op pagina 25). Zo biedt bijvoorbeeld het 
Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere af en toe informatieavonden aan. 
Zodra de materialen beschikbaar zijn, kan de tuinaanleg beginnen!  

 
Figuur 5 Voorbeeld van een buurtmoestuin 
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In dit hoofdstuk worden verschillende elementen toegelicht waarmee je te 
maken kan krijgen bij het organiseren van jouw buurtinitiatief. Er wordt 
aandacht gegeven aan: 

 Welke behoeften en wensen hebben de buurtbewoners? 

 Hoe creëer je draagvlak in de buurt? 

 Hoe communiceer je effectief met je buurtbewoners? 

 Welke afspraken kunnen gemaakt worden? 

 Welke organisatievormen kan je kiezen? 

 Hoe kan je creatief omgaan met de financiering? 
 

2.1 Behoeften van buurtbewoners 
Voor je gaat kijken of er draagvlak in de buurt voor jouw project is, kan je eerst 
kijken welke behoeften de mensen in jouw buurt hebben. Sluit het doel van 
jouw project aan op deze behoeften van de mensen? Misschien kan je inspelen 
op deze behoeften in het opstellen van de doelen van jouw project. Informatie 
hierover kan je vinden in  deel 1 ‘Het initiatief’ op pagina 6. 
 
Om vast te stellen welke behoeften de mensen in de buurt hebben, kan je kijken 
naar bepaalde kenmerken van de mensen uit de buurt: leeftijd, afkomst, 
opbouw van het huishouden, werkstatus (voltijd, deeltijd, werkloos) en of er 
veel verhuisd wordt9. Aan de hand van deze kenmerken kan je bijvoorbeeld 
rekening houden met mensen die graag een stukje tuin voor kinderen erbij 
willen hebben, die graag bepaalde buitenlandse gewassen willen kweken en 
hoeveel tijd men kan en wil besteden aan het werken in de tuin.  
 
 
 
 

2.2 Draagvlak creëren  
Het is belangrijk dat je buurt ook interesse heeft in een buurtmoestuin in jullie 
buurt. Om de meningen te achterhalen kan je met een handtekeningenlijst 
langsde deuren van de buurtbewoners gaan. Via deze handtekeningenlijst vraag 
je naar de persoonlijke gegevens van de bewoner (naam, het adres en het e-
mail adres), vraag je of de persoon het met jouw idee eens is en of deze persoon 
jou wil helpen met het initiatief. De lijst wordt afgesloten met een handtekening 
van de buurtbewoner. Met de ingevulde handtekeningenlijst kan je bij de 
gemeente aantonen of er draagvlak is voor jouw initiatief. Voor de gemeente 
Almere is dit verplicht. In bijlage II Handtekeningenlijst op pagina 29 wordt een 
voorbeeld gegeven van zo’n handtekeningenlijst.25 Voor je met de 
handtekeningenlijst langs de deuren gaat, kan je alvast nadenken over hoe je 
met de buurt wilt communiceren en hoe je ze gaat informeren over jouw idee. 
Hier wordt hierna dieper op ingegaan. 
 

 

Enthousiasmeer je buren! 
Sommige buren zullen meteen enthousiast zijn over je plannen voor een 
buurtmoestuin, terwijl anderen misschien wat twijfels zullen hebben over het 
project.  
 
Eventuele weerstand van sommige buurtbewoners hoeft niet per se een 
persoonlijke aanval of kritiek op het plan te betekenen. Vaak spelen er andere 
zaken waardoor ze wat minder enthousiast zijn over het plan24,25 Zo kan het 
bijvoorbeeld zijn dat buurtbewoners maar een half en onvolledig verhaal 
hebben gehoord2,3,18 of dat ze bang zijn voor nadelige effecten van de 
buurtmoestuin. Je kunt proberen om ze toch te overtuigen door ze te 
informeren met volledige verhalen. Verplaats je in de ander, luister naar hun 
argumenten en toon begrip. Maak duidelijk welk voordeel zij uit de 
buurtmoestuin kunnen halen en probeer het niet te persoonlijk op te vatten.1 
Succes! 
 

2. Mobiliseer je buurt  
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Een aantal tips voor het communiceren met de buurt5,25,27 

- Luister naar de buurt 
- Stel vragen zoals ‘Wat bedoelt u precies?’ ’Kunt u daar een voorbeeld 

van geven?’ 
- Neem een open houding aan 
- Spreek de waarheid en blijf positief 
- Toon erkenning voor de buurt   
- Organiseer leuke activiteiten, zoals een openingsfeest, barbecue, 

fruitfeest. Wees hier creatief in en nodig iedereen uit de buurt uit, ook 
de mensen die niet actief meehelpen in de tuin. Zo blijft de tuin van en 
voor iedereen.   

- De wijkregisseur kan je ook helpen met bemiddelen 
 

 
Hoe houd je de buurtbewoners gemotiveerd?  
Voor de betrokken buurtbewoners is het belangrijk dat ze voldoening uit hun 
werk krijgen en dat ze hun eigen ideeën mogen delen. Zorg ervoor dat elke 
betrokken buurman of buurvrouw juist díe taken op zich neemt, die hij/zij leuk 
vindt om te doen. Zo heb je de meeste kans dat de taken op een goede manier 
uitgevoerd worden en de mensen het werk leuk blijven vinden! Luister dus goed 
naar de wensen van de betrokken buren en verdeel de taken op vrijwillige 
basis16. Natuurlijk kan het soms zijn dat er ook wat minder leuke taken gedaan 
moeten worden: probeer deze dan zo eerlijk mogelijk te verdelen.  
 
Je kunt ervoor kiezen om met (een paar) actief betrokken buurtbewoners 
gezamenlijk de kerngroep achter het initiatief te vormen. Deze groep kan dan 
samen de kar trekken. Het is fijn om op een ander terug te kunnen vallen en als 
iemand wegvalt, kun je samen opzoek gaan naar een nieuw kernlid. 
In de buurt zijn er ook wat minder betrokken buurtbewoners, die wel een 
positieve mening hebben over de buurtmoestuin, maar alleen mee 
willen/kunnen doen als het ze uitkomt.31 Het is leuk om ook deze 
buurtbewoners betrokken te houden bij de buurtmoestuin. Zo kun je ze 
uitnodigen voor eventuele buurtbijeenkomsten, vergaderingen en leuke 
activiteiten.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Communicatie met de buurt 
Als je niet voldoende mensen hebt gevonden die bij jouw project willen helpen, 
kan je de buurtbewoners uitnodigen voor een bijeenkomst of uitnodigen voor 
bijvoorbeeld een groep op Facebook. Het is daarbij prima om aan te geven dat 
je hun hulp nodig hebt voor het realiseren van de buurtmoestuin. Voor het 
werven van mensen kan je ook een ‘wervingscampagne’ opstellen. Hou hierbij 
rekening met de verschillende behoeften in de buurt! Je kan in zo’n 
wervingscampagne namelijk mooi inspelen op deze behoeftes. Denk voordat je 
mensen gaat werven even na over de volgende punten: 

 Het soort mensen dat je zoekt:  
o Wat voor taken liggen nog open? 
o Onder welke doelgroepen is het zinvol om te gaan werven 

 De wijze van werven: 
o Let op het doel, de doelgroep, boodschap, middelen en planning 
o Werven kan bijvoorbeeld via een bewonersbrief, 

buurtbijeenkomst of flyers.  

 De kosten, planning en organisatie van het werven van mensen: 
o Wie coördineert de campagne? 
o Wat kost de campagne? 10 
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2.3 Gezamenlijk afspraken maken 
Het is slim om met de betrokken buurtbewoners afspraken te maken over een 
aantal belangrijke zaken. Hierdoor weet iedereen waar ze aan toe zijn. Dit kan 
misverstanden voorkomen. De afspraken kan je vastleggen op papier, bij 
voorkeur gezamenlijk met een kerngroep of met een aantal actief betrokken 
buurtbewoners. In het blok hiernaast kan je een aantal voorbeelden zien van 
afspraken die je kunt maken.  

 
Organisatievormen 
Voor gemeente Almere is het niet noodzakelijk dat buurtinitiatieven een 
organisatievorm aannemen, maar er moet wel een zelfbeheerovereenkomst 
zijn. Een zelfbeheerovereenkomst is een overeenkomst tussen de 
initiatiefnemer en gemeente Almere. In deze overeenkomst zijn afspraken 
opgenomen over het onderhoud van het stukje grond en andere voorwaarden 
waaronder dat het stukje grond onder zelfbeheer van de bewoners komt. Deze 
overeenkomst wordt ondertekend door minimaal 1 persoon en het 
aanspreekpunt wordt hierin vastgelegd.33 Een voorbeeld van zo’n overeenkomt 
is weergegeven in bijlage I Zelfbeheerovereenkomst op pagina  28.  
 
Binnen initiatieven worden afspraken gemaakt over de organisatievorm. Je kan 
ervoor kiezen om geen vaste specifieke organisatievorm aan te nemen maar het 
is ook mogelijk om een stichting of een vereniging te vormen. Maak hier samen 
met de betrokken buurtbewoners een keuze in. 
 
Geen organisatievorm 
Buurtinitiatieven op kleine schaal met weinig budget maken onderling duidelijke 
afspraken over de organisatie van de groep en het project. Je kan deze 
gemaakte afspraken vastleggen in een document. Het is hierbij dus niet echt 
nodig om een organisatievorm te kiezen.33 

 
 
Stichting of vereniging 
Voor een initiatief op grotere schaal met bijvoorbeeld een groot budget en 
meerdere betrokken projecten kan het verstandig zijn om een stichting of een 
vereniging te vormen. Door deze organisatievorm is er een duidelijk 
aanspreekpunt en kan het makkelijker zijn om belangrijke zaken te regelen bij 
bijvoorbeeld de gemeente. Ook kan het voor een stichting makkelijker zijn om 
fondsen te werven.32  
 

 
 

 
Je kunt afspraken maken over: 

 Welke organisatievorm je gaat aannemen 

 Hoe de communicatie onderling gaat verlopen 

 Wie welke taken en verantwoordelijkheden 
heeft 

 Hoe de financiering geregeld wordt 

 Hoe de oogst verdeeld wordt 

 Hoe de grond wordt opgedeeld met welke 
gewassen 

 Hoe je het voortbestaan van de tuin gaat 
waarborgen   

 

Tip:  

 Voor ondersteuning in de oprichting van een stichting of vereniging kan 
je terecht bij Mooi Zo Goed zo. 

 Via deze website kan je stap voor stap lezen wat je moet doen als je een 
stichting of een vereniging wilt oprichten:www.notaris.nl/een-stichting-
of-vereniging-oprichten  

 

http://www.notaris.nl/een-stichting-of-vereniging-oprichten
http://www.notaris.nl/een-stichting-of-vereniging-oprichten
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Figuur 6 Educatieve activiteit op een buurtmoestuin 

 
 
 
Stichting Vereniging 

Binnen een stichting worden de werkzaamheden 
volledig door vrijwilligers verricht en zijn er 
beperkte financiële belangen. Beslissingen 
worden door het bestuur genomen en hoeven 
geen verantwoording af te leggen. Het bestuur 
kan snel handelen. Formeel gezien hebben 
vrijwilligers geen inspraak, maar je kunt 
uiteraard altijd zelf beslissen of je jouw 
vrijwilligers er wel bij wilt betrekken.

14,19 

Het bestuur moet ingeschreven worden in het 
stichtingenregister van de Kamer van 
Koophandel en je moet een notariële akte met 
statuten ontwikkelen 

14,19 

 
 

Als je met een (groot) aantal personen bepaalde 
activiteiten wilt ondernemen, wordt vaak 
gekozen voor een vereniging. Je kan zeggen dat 
een vereniging voor saamhorigheid en 
betrokkenheid staat. Binnen een vereniging heb 
je een bestuur en een ledenvergadering (met 
alle bevoegdheden).

19
 Binnen deze 

organisatievorm zal ieder besluit met de leden 
overlegd moeten worden en wordt het besluit 
genomen door een meerderheid van de 
stemmen.

14
  

Het is aan te raden om een huishoudelijk 
reglement op te stellen. Dit is bindend voor 
leden en zorgt ervoor dat iedereen de regels van 
de vereniging kan lezen.

14,19
 Je kan kiezen voor 

een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid 
of met een beperkte rechtsbevoegdheid. 

 
 
 
 
 

Een initiatiefnemer sprak over de stichting 
die zij heeft opgericht: ‘’Dankzij de oprichting 
van mijn stichting, verliep het project ineens 
in stroomversnelling. We werden ineens 
serieus genomen door de gemeente! Dit was 
ook wel nodig, omdat het project een groot 
budget heeft. ’’

32
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Onderlinge communicatie 
De communicatie kan op verschillende manieren verlopen. Het persoonlijke 
contact is erg belangrijk, maar het contact via telefoon, Whatsapp, sms, 
Facebook en per e-mail kunnen ook erg handig zijn. 28 
Kies voor de onderlinge communicatie, communicatiemiddelen waar alle 
betrokkenen zich in kunnen vinden en probeer het persoonlijk te houden. 16,28 Je 
kan er ook voor kiezen om een maandelijkse of wekelijkse nieuwsbrief rond te 
sturen. De communicatie over taken die gedaan zijn, kan vastgelegd worden in 
een logboek.28  
  
Taken en verantwoordelijkheden 
Het werkt het beste als je binnen het team duidelijk afspreekt wie waar 
verantwoordelijk voor is, welke taken daarbij komen kijken, hoeveel tijd de taak 
kost en welke middelen nodig zijn om de taak uit te voeren.10 Wie is er 
bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het gereedschap? Wie is de contactpersoon 
voor mensen uit de buurt en voor mensen van buitenaf? Wie praat met de 
gemeente en de wijkregisseur? Wie mag er allemaal oogsten op het stuk grond? 
Welke informatie is nodig om de taken uit te voeren?16,28 
 
 
 
Financiën    
Met weinig geld kun je veel bereiken! Er zijn vele voorbeelden in Almere van 
hele leuke buurttuinen die rondkomen van een minimaal budget. Laat je niet 
dus afschrikken door hoge kosten, maar probeer creatief en zelfvoorzienend te 
zijn. Je kunt ook vaak dingen zelf maken, waardoor de kosten gedrukt worden. 
Soms willen bedrijven sponsoren, in ruil voor wat naamsbekendheid of reclame. 
Wees creatief en een misschien zelfs een tikje brutaal! Vragen staat vrij: wie 
weet wat het je oplevert. Maak duidelijke afspraken met elkaar over hoe jullie 
de financiering rond willen krijgen en wie daar verantwoordelijk voor is/zijn. 
 

 
Manieren om wat geld in het laatje te krijgen:28  

 In gemeente Almere is een wijkbudget per wijk beschikbaar: dit kan je 
aanvragen. Dit budget kan je voor allerlei doeleinden gebruiken. 
Bovendien is er een bewonersbudget beschikbaar. De wijkregisseur kan 
je hier meer informatie over geven.  

 Maak gebruik van fondsen, zoals het Prins Bernard Fonds of het Oranje 
Fonds. Elk jaar wordt door het Oranje Fonds de burendag 
georganiseerd. Je kan een burendagactiviteit opgeven en het Oranje 
Fonds stelt maximaal €500,- voor jouw activiteit beschikbaar.8 Van dit 
geld kan je bijvoorbeeld een afdakje bouwen of gereedschap kopen. 

 Ontwikkel acties in samenwerking met bepaalde organisaties of 
bedrijven. Soms willen organisaties of bedrijven jouw project graag 
sponsoren. Zo kan je bijvoorbeeld een actie via Facebook verspreiden 
met de naam van een bepaald bouwketenbedrijf, waarin je bij elke tien 
likes een schepje krijgt van dat bedrijf. Wees creatief!  

 Je kan kijken of je met jouw project bijdraagt aan een bepaald belang 
(missie) van een organisatie of bedrijf. Als jouw buurttuin precies 
aansluit bij een wens van zo’n organisatie of bedrijf, kunnen ze jouw 
misschien sponsoren. Denk bijvoorbeeld aan het beschermen van bijen 
of het terugbrengen van de natuur naar de stad. Als je met jouw project 
hier bij kan aansluiten, kan je misschien geld krijgen van een organisatie. 
Ook de gemeente Almere heeft hiervoor soms geld beschikbaar. 
Informeer goed op het internet en bij de gemeente wat de 
mogelijkheden hiertoe zijn, en speel in op de thema’s die actueel zijn! 

 Via de stadsreiniging van de gemeente kan je gratis compost/mest 
krijgen. Let hierbij wel op de kwaliteit van de compost/mest! 

 Je kan ook allemaal 10 euro in een potje doen en van dat geld koop je 
zaden en gereedschap. Als iedereen een steentje bijdraagt kom je al 
heel ver. Het kan zelfs zo zijn dat de wijkregisseur je tegemoet kan 
komen in deze onkosten. Vraag gewoon naar de mogelijkheden! 

‘’Wees creatief en zelfvoorzienend’’ 
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 Als je een vereniging bent, kan je de leden een bepaald bedrag aan 
contributie laten betalen. 

 Gebruik spullen die je al hebt; soms kan je zelf materialen hergebruiken. 
Als je toch dingen moet kopen, let dan op de kosten. De wat 
goedkopere winkels verkopen soms hele degelijke spullen.  

 Als je een goed onderbouwd plan bij de gemeente indient, lukt het 
misschien om meer geld te krijgen. Nee heb je, ja kun je krijgen! 

 Soms kan je plantjes ruilen met andere tuinders.  

 Organiseer bijvoorbeeld een speciale Facebook-actie voor het krijgen 
van naamsbekendheid of donaties.  

 Crowdfunding kan je ook helpen om een startbudget te verkrijgen. Dit is 
wel gebonden aan bepaalde voorwaarden. Voor meer informatie 
hierover zie www.crowdfunding.nl.   

 
 
Overige afspraken 
Naast de bovengenoemde punten, kan je altijd nog afspraken maken over 
punten die voor jouw project ook van toepassing zijn. Je kan bijvoorbeeld 
denken wie je verder nog wil betrekken bij het project, of je een voorzitter en 
penningmeester wil aanstellen, met welke projecten je eventueel kunt 
samenwerken, enzovoorts. 

 
 

 

 
Figuur 7 Voorbeeld van een buurtmoestuin 

Eventuele actiepunten na het lezen van dit hoofdstuk: 

 Maak afspraken met de betrokkenen. 

 Maak een agenda en geef de betrokkenen de tijd om dit alvast te 
lezen en de vergadering voor te bereiden. Het kan erg helpen om 
alvast over de onderwerpen te hebben nagedacht. 

 Denk na over de punten waar je afspraken over wilt maken 

http://www.crowdfunding.nl/
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Bij het opstarten van een buurtmoestuin heb je met veel betrokkenen te maken. 
Naast jouw buren spelen ook de gemeente en andere partijen een grote rol in 
het succes van jouw buurtmoestuin. Het is belangrijk om goed zicht te hebben 
op welke organisaties er voor jouw project van belang zijn en hoe je het beste 
met deze organisaties kan omgaan. Daarom wordt er in dit hoofdstuk ingegaan 
op:  

 De regelingen die binnen de gemeente Almere getroffen zijn omtrent 
buurtmoestuinen 

 Welke organisaties kunnen helpen met het realiseren van je 
buurtmoestuin en hoe je deze organisaties kan contacteren.  

 Er wordt een methode gegeven waarmee je kan analyseren welke 
andere organisaties er belang hebben bij (en invloed hebben op) jouw 
buurtmoestuininitiatief. 

 

3.1 Belanghebbende partijen in de omgeving  
Jouw initiatief zal niet alleen impact hebben op de buurt, maar ook met de 
omgeving rondom de buurt. Hierbij kan je denken aan organisaties en bedrijven 
die jou kunnen helpen of graag bij je willen aansluiten, maar je kan ook denken 
aan de gemeente, vrijwilligersorganisaties en eventuele andere partijen. Het is 
slim om deze interessante partijen in kaart te brengen, alvast na te denken hoe 
je met deze betrokkenen omgaat en wat je kan doen om ze op de juiste manier 
bij jouw project te betrekken. 
 
Om het project te realiseren zul je met de gemeente via de wijkregisseur contact 
moeten opnemen Het kan ook helpen om met Stichting Mooi Zo Goed Zo, 
Kenniskring Buurtmoestuinen Almere en ervaringsdeskundigen uit de praktijk te 
praten. Zie 3.2 ‘Communicatie met de gemeente en andere organisaties’ op 
pagina 22 om meer informatie te krijgen over de gemeente, Mooi Zo Goed Zo 
en de Kenniskring Buurtmoestuinen Almere. Ook vind je hier hoe je contact met 
ze op kan nemen.27,30,33,34,37 

 

Het in kaart brengen van betrokken partijen en hun invloed op jouw project 
Om inzicht te krijgen in welke organisaties en partijen jouw 
buurtmoestuininitiatief zouden kunnen ondersteunen kan het handig zijn om 
deze in kaart te brengen. Dit kan via een korte twee-stappen-analyse (tabel & 
schema), welke hieronder staat uitgelegd.4,6  
 
Stap 1: Partijen die een rol kunnen spelen4  
De eerste stap van de analyse is het maken van een lijst van partijen die een rol 
kunnen spelen bij jouw buurtmoestuininitiatief. Je kunt hierbij gebruik maken 
van onderstaande tabel. Uiteraard ben je vrij om andere partijen toe te voegen. 
Het invullen van namen/contactgegevens kan je helpen om later sneller contact 
met deze partijen op te nemen. 
  

 

 
 

Partij/Organisatie Namen 

Eigen personeel  

Buren en omwonenden  

Bezoekers   

Gemeente  

Projectontwikkelaars  

De Provincie  

Ervaringsdeskundigen  

Belangenorganisaties  

Concurrenten  

Andere buurtmoestuininitiatiefnemers   

Tip:  

 Doe deze stap samen met anderen, samen weet je namelijk meer en krijg 
je een breder beeld. 

 Het kan helpen om de personen een nummer te geven, zodat de 

nummers in de volgende stap gebruikt kunnen worden. 

3. Gemeente en organisaties 
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Stap 2: De partijen indelen in het schema4,6 
Maak voor elke partij/persoon een inschatting of ze veel of weinig belang 
hebben bij je initiatief en of ze veel of weinig invloed uitoefenen op het 
realiseren van je plannen. Vul alle nummers van de spelers uit bovenstaande 
tabel in het onderstaand schema in. Uiteindelijk heb je allemaal nummertjes in 
de vier blokken staan. Elk blok behoort tot een bepaalde groep. Per groep kan je 
actie ondernemen:  

 Veel invloed, weinig belang: maak de mensen enthousiast, aangezien ze 
veel invloed hebben.  

 Veel invloed, veel belang: deze mensen zijn belangrijk voor het initiatief. 
Het belang kan positief en negatief zijn, waardoor het belangrijk is dit 
van te voren te bedenken. Daarna kan gekeken worden weke slag 
geslagen kan worden in de communicatie. 

 Weinig invloed, weinig belang: Voor deze groep hoeft geen actie 
ondernomen te worden. 

 Weinig invloed, veel belang: Als het belang van deze mensen positief is, 
kan het gebruikt worden om meer invloed uit te oefenen. 4,6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8 Initiatiefnemers van buurtmoestuinen  
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3.2 Communicatie met gemeente en andere organisaties 
Nadat je hebt gekeken welke partijen belangrijk kunnen zijn en met wie je 
rekening moet houden, is het belangrijk om op de juiste manier te 
communiceren. Als je de belangen van de andere partij kent, kan je hier op 
inspelen en aangeven waar de projecten met elkaar matchen. 
Voor de communicatie kan het helpen om één zakelijk e-mailadres aan te 
maken, zodat er een duidelijk aanspreekpunt is. Een open houding en altijd 
eerlijk zijn, helpt voor de versterking van de banden met de omgeving. Ook voor 
de communicatie met buitenstaanders kan het erg handig zijn om een goed plan 
te hebben voor je project. Dit zorgt ervoor iedereen begrijpt waar het over gaat 
en vermindert de kans op miscommunicatie.27,28 
Binnen de gemeente Almere zijn er drie hoofdorganisaties die je kunnen helpen 
met de realisatie van jouw buurtmoestuin initiatief. Dit zijn de gemeente 
Almere, Mooi zo Goed zo en het Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere. 
Deze worden hieronder toegelicht.  
 
 
Gemeente Almere  
Voor het realiseren van je buurtmoestuininitiatief kom je vroeg of laat in contact 
met de gemeente. De gemeente heeft op dit moment (in 2014) geen standaard 
beleid voor het omgaan met een buurtmoestuin. Ieder initiatief wordt dan ook 
apart bekeken en apart afgehandeld. De gemeente is wel heel actief in het 
aanmoedigen van burgerparticipatie, wat betekent dat ze openstaan voor 
initiatieven vanuit bewoners. Dit is goed nieuws voor jouw buurtmoestuin! 
Voordat de gemeente Almere akkoord gaat, verwacht ze wel een goed 
draagvlak in de buurt. Dit kun je aantonen door middel van een 
handtekeningenlijst waarop de buurtbewoners aangeven dat ze het eens zijn 
met het buurtmoestuininitiatief. Meer informatie hierover kun je vinden 2.2 
‘Draagvlak creëren’ op pagina 14.25,27,30,33,37 
 
 

Binnen de gemeente is de wijkregisseur de aangewezen persoon om je verder te 
helpen met je plan. De wijkregisseur is de schakel tussen de burger en de 
overheid. De wijkregisseur kan zorgen voor de juiste contacten binnen de 
gemeente. Daarnaast heeft hij/zij meestal ook een goed netwerk in de wijk. De 
wijkregisseur kan je dus helpen om met de juiste personen in contact te komen 
voor jouw buurtmoestuininitiatief.30 Je kunt de wijkregisseur bereiken door het 
algemene nummer van de gemeente Almere te bellen (het zogenaamde ‘14036’ 
nummer - een speciaal nummer voor de gemeente Almere) en dan te vragen 
naar de betreffende wijkregisseur van jouw stadsdeel. Een andere mogelijkheid 
is een e-mail te sturen naar info@almere.nl. Geef aan dat de e-mail bestemd is 
voor de wijkregisseur van jouw stadsdeel en daarbij geef je een omschrijving van 
jouw idee.  
 
Mooi Zo Goed Zo 
Mooi Zo Goed Zo is een onderdeel van stichting De Schoor, de 
welzijnsorganisatie van Almere. Zij ondersteunen initiatieven van bewoners. 
Mooi Zo Goed Zo beschikt over kennis en een breed netwerk dat je kan helpen 
bij het opzetten van je buurtmoestuin. Zij kunnen je helpen bij het uitvoeren van 
het initiatief door het geven van tips en adviezen. Ook kunnen zij je in contact 
brengen met de juiste personen binnen de gemeente en eventueel andere 
organisaties.  
Je kunt contact opnemen met Mooi Zo Goed Zo via hun contactformulier op hun 
website (http://www.mooizogoedzo.nl/node/add/vraag) of door te bellen naar 
036-5278500.25,27,37 

 
  

mailto:info@almere.nl
http://www.mooizogoedzo.nl/node/add/vraag
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Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere (Kenniskring Buurtmoestuinen 
Almere) 
Het Ontwikkelcentrum Stadslandbouw Almere heeft De Kenniskring 
Buurtmoestuinen opgericht, een netwerk van ongeveer 20 Almeerders die actief 
zijn met buurtmoestuinen en schooltuinen. Het is mogelijk om aan te sluiten bij 
dit netwerk, om samen met andere deelnemers af en toe informatie te delen 
over het proces van elkaars buurtmoestuinen en elkaar te helpen met elkaars 
vraagstukken. De Kenniskring komt ongeveer 1 keer per maand bij elkaar en 
deelname is gratis. Je kunt contact opnemen met De Kenniskring 
Buurtmoestuinen Almere via het Ontwikkelcentrum Stadlandbouw Almere 
(http://www.os-almere.nl/).  
Zie ook hun Facebook site: https://nl-nl.facebook.com /pages/Kenniskring-
Buurtmoestuinen-Almere/212589535609775 .34  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andere partijen 
Om het draagvlak voor je buurtmoestuin te vergroten zou je ook samen kunnen 
werken met scholen of zorginstellingen in de buurt. Daarnaast kan 
Landschapsbeheer Flevoland ook veel betekenen voor je initiatief. Zij 
ondersteunen namelijk veel groeninitiatieven in Almere. Naast dat het een 
goede kennisbron is zou je bij hun ook subsidie aan kunnen vragen uit het 
Streekfonds Flevoland.25 Het is ook goed bestaande initiatieven te bezoeken om 
ideeën op te doen en te leren van deze buurtmoestuinen. Mocht je binnen jouw 
project meer mensen nodig hebben die jou helpen met jouw buurtmoestuin, 
dan kun je opzoek gaan naar vrijwilligers buiten de buurt. Het zoeken van 
vrijwilligers kan via verschillende instanties en websites. Deze worden 
weergegeven in de leesvoer op bladzijde 25. 
 
 
 

 
Tips 

 Bovenstaande partijen werken allemaal op verschillende manieren. 
Wanneer je merkt dat het contact met 1 van de partijen niet aansluit 
bij jouw project, is het altijd goed om het via een andere partij te 
proberen en niet zomaar op te geven.27,37  

 Het is goed kennis te nemen van hetgeen dat er op dat moment 
speelt in de politiek van de gemeente. Op dit moment zijn dat 
bijvoorbeeld thema’s als burgerparticipatie en de Floriade. Het is 
goed in je plan te laten merken dat je aansluit bij deze actuele 
thema’s van de politiek.35    
 

http://www.os-almere.nl/
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Yes! Het is gelukt jouw buurtmoestuin te realiseren. Het is nu belangrijk dat de 
buurtmoestuin in stand gehouden wordt, dat de buurt enthousiast blijft en dat 
betrokken buurtbewoners gemotiveerd blijven om te helpen. Verder is het goed 
om ieder jaar te kijken hoe het gaat met jouw initiatief en of er eventuele 
nieuwe ontwikkelingen spelen in de buurt en de omgeving, waarop de 
buurtmoestuin kan inspelen. Hier een aantal aandachtspuntjes om ook na de 
start jouw buurtmoestuin succesvol voort te kunnen zetten. Heel veel succes 
met jouw buurtmoestuin! 

4.1 Het voortbestaan waarborgen  
Voor de betrokken buurtbewoners is belangrijk dat ze waardering en erkenning 
krijgen voor hun inzet in het initiatief. Door je erkenning te laten blijken laat je 
zien dat ze serieus worden genomen.  

 
 
Activiteiten organiseren rondom de buurtmoestuin 
Door activiteiten te organiseren blijven de betrokken buurtbewoners 
enthousiast en gemotiveerd voor het werken in de buurtmoestuin. 
Verschillende activiteiten kunnen georganiseerd worden, zoals een 
buurtbarbecue, een oogstfeest of een aardappeldag. Je kan ook kijken naar 
leuke buurtactiviteiten via www.natuursuper.nu.  

4.2 Hoe meer zielen hoe meer vreugd! 
Ieder initiatief kan nieuwe inbreng gebruiken. Voor jouw initiatief is het dan ook 
belangrijkom niet alleen in de eigen groep te blijven. Als nieuwe buurtbewoners 
willen aansluiten, kan het tot nieuwe inzichten leiden en dat is uiteindelijk weer 
ten goede van jouw initiatief. Het is dus belangrijk dat je als groep open blijft 
voor anderen en dat je eventueel naar inbreng van anderen uit de buurt 
vraagt.28  
 
 

 
Figuur 9 Voorbeeld van een buurtmoestuin 

 

Het geven van waardering en erkenning 

 Geef complimenten 

 Geef personen bepaalde 
bevoegdheden 

 Bied faciliteiten, zoals 
werkmateriaal 

 Waardeer de kwaliteiten van 
deze persoon 

 Organiseer activiteiten
16

 
 

Tips: 

 Kies de datum van de activiteit 
zorgvuldig en let er op dat er geen 
andere belangrijke activiteiten op 
deze dag gepland zijn  

 Een activiteit met zelf geteelde 
groenten is leuk te linken met je 
buurtmoestuin (denk bijvoorbeeld 
aan een barbecue) 

4. Voorbestaan buurtmoestuin 
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Hieronder een lijst met interessante boeken, folders, websites en een TV-tip 
waarin verschillende relevante onderwerpen behandeld worden. 
 
Boeken 

 Jo Whittingham (2010) De kleine moestuin. Tuinbasics voor iedereen. 

Kosmos Uigevers. Utrecht.   

Dit boek toont op een heldere wijze hoe je een moestuin kunt aanleggen 

en onderhouden. Daarnaast bevat het ook een plantengids. 

 Hans van Eekelen (2014) Zaaiagenda. Complete gids voor zaaien en 

oogsten in de moestuin 90 groentesoorten en 1100 groenterassen. 

KNNV Uitgeverij.  

Dit boek bevat een plantengids met teeltmomenten en andere nuttige 

tips en wetenswaardigheden. 

 Dick Strawbridge en James Strawbridge (2013) Groenten. Uit eigen tuin 

en keuken.  

Fontaine Uitgevers B.V.. Hilversum.  

Dit boek laat zien hoe je zelf gewassen kunt verbouwen. Met simpele 

aanwijzingen voor het plannen, telen en oogsten, en met tientallen 

recepten. 

 Hans van Eekelen (2014) De Zaaiagenda. KNNV Uitgeverij.  

 Maarten ’t Hart (2005) De Groene Overmacht. Tuinieren op de zware 

zeeklei. Uitgeverij De Arbeiderspers. 

Folders 

 Frans van Alebeek, Arjan Dekking en Marcel Vijn, PPO WUR. (2011) 

Communiceren met uw omgeving. Werkboek voor 

Plattelandsondernemers. Wageningen, Stichting Dienst 

Landbouwkundig Onderzoek (DLO). 

 

 
 
 
Websites 

 http://www.groendichterbij.nl/kennisbank/faq De Groen Dichterbij 

Kennisbank is een grote verzameling informatie, voorbeelden en tips die 

je kan helpen op het gebied van onder andere teelt, organisatievormen, 

financiering en samenwerking. 

 http://www.moestuin.nl/ Bevat veel tips over moestuinieren. 

 http://wroeten.nl/moestuin/ Bevat meerder artikelen over het 

opzetten van een moestuin.  

 http://www.groen.net/Moestuin.aspx Alles over de aanleg en 

onderhoud van moestuinen op het gebied van bodem, teelt en 

materiaal. Daarnaast bevat het informatie over ziekte en schade, en 

planten. 

 http://natuursuper.nu/wp-content/uploads/2013/04/NatuurSuper-

jaarkalender_DEF.pdf Bevat een voorbeeld van een activiteitenkalender 

met activiteiten door het hele jaar heen.  

 

 

TV-tip 

Maartens Moestuin (2014) Een serie van de VPRO over Maarten en zijn 

moestuin op de zware klei. Terug te kijken via www.vpro.nl. 

  

Leesvoer 

http://www.groendichterbij.nl/kennisbank/faq
http://www.moestuin.nl/
http://wroeten.nl/moestuin/
http://www.groen.net/Moestuin.aspx
http://natuursuper.nu/wp-content/uploads/2013/04/NatuurSuper-jaarkalender_DEF.pdf
http://natuursuper.nu/wp-content/uploads/2013/04/NatuurSuper-jaarkalender_DEF.pdf
https://webmail.wur.nl/owa/redir.aspx?C=nfuNC48wokqWCdWHwnlDE3AGtYwhYNEIG4lRqlSRGn5hHc7nANgFTFW4a1ypeNxY_GSd6nN-0Z4.&URL=http%3a%2f%2fwww.vpro.nl
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33Aan de bewoner(s), 

Adres 

 

 

Datum 

 

Onderwerp: zelfbeheer  

 

 

Geachte bewoner(s), 

 

U wilt graag benoemen activiteit (plaatsen/inrichten & beheren) op de plek, die u op bijgaande 

tekening heeft aangegeven (bijlage 1). Hierover maken we samen afspraken voor de komende 

5 jaar. We spreken af dat:  

 

1. De gemeente draagt het beheer en onderhoud van dit gebied/element aan u over onder de 

noemer van zelfbeheer; er is geen sprake van bruikleen. 

 

2. U aanvaardt het gebied/element in de staat waarin het zich bij de verlening van deze 

toestemming bevindt en onderhoudt het op minimaal hetzelfde onderhoudsniveau. 

 

3. U zorgt gedurende de looptijd van deze toestemming, dat het gebied/element wordt 

onderhouden door: 

a. activiteit x 

b. activiteit y 

c. activiteit z 

d. etc.  

 

4. Het gebied behoudt een openbaar karakter. Het aanbrengen van verhardingen, opstallen, 

hekwerken of andere vormen van afscheidingen en bijvoorbeeld het plaatsen van 

speeltoestellen is niet toegestaan, tenzij de gemeente hiervoor schriftelijk toestemming heeft 

gegeven. Dit geldt ook voor het verwijderen van bomen, hekken etc., die zich in/op het terrein 

bevinden. 

 

5. De gemeente kan u wijzen op nalatigheid in onderhoud en beheer en aangeven, dat dit 

alsnog moet worden uitgevoerd. In uiterste gevallen kan de gemeente de werkzaamheden zelf 

uitvoeren voor uw rekening of de toestemming intrekken en het beheer terugnemen.  

 

6. Als de gemeente het gebied zelf weer nodig heeft (herinrichtingen e.d.) kan de gemeente het 

gebied terugvorderen onder opgaaf van redenen zonder tussenkomst van de rechter, zonder 

financiële vergoeding en zonder de verplichting om een ander gebied in zelfbeheer ter 

beschikking te stellen. 

 

7.  

a. We spreken met elkaar af dat u het gebied/element onderhoudt voor de duur van 5 jaar te 

rekenen vanaf ................ 

b. Bij tussentijdse opzegging wordt, spoedeisende gevallen uitgezonderd, door beide partijen 

een opzegtermijn van drie maanden in acht genomen. 

c. De opzegging moet schriftelijk worden gedaan. 

d. U moet zelf initiatief nemen om te komen tot verlenging van de afspraken na 5 jaar. 

e. De toestemming is niet overdraagbaar aan een ander. 

  

8. Als de toestemming wordt ingetrokken of komt te vervallen wordt het gebied teruggegeven 

in de toestand waarin het door de gemeente aan u is overgedragen met in acht nemen van de 

wijzigingen waarvoor de gemeente schriftelijk toestemming heeft gegeven. 

 

9. Bij het zelfbeheer moet u de nodige veiligheidsmaatregelen in acht nemen voor uzelf, maar 

ook voor anderen. De gemeente aanvaardt geen aansprakelijkheid als gevolg van onzorgvuldig 

of onveilig handelen door u of personen, die namens u het zelfbeheer uitvoeren.  

 

10. U dient er rekening mee te houden dat ten behoeve van werkzaamheden nuts- en 

telecombedrijven toegang hebben tot het gebied. 

 

Burgemeester en Wethouders, 

 

Namens deze 

 

 

Afdelingsmanager Advies- en Ingenieursbureau 

 

Voor gezien en akkoord: 

 

Bewoner 

 

Adres 

 

Bijlage 1: Tekening begrenzing locatie 

Optioneel: bijlage 2: Kruisjeslijst taakverdeling33 

Bijlage I Zelfbeheerovereenkomst 
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Geef in de handtekeningenlijst aan waar de handtekeningen voor bedoeld zijn. 37 

 

Naam Straat  Email  Ik ben het 
eens met 
het 
initiatief  
Ja/nee  

Ik wil mee 
helpen met 
het initiatief 
Ja/nee  

Handtekening 

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

Bijlage II Handtekeningenlijst 
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