
Buurtmoestuinen  
           ...in Het Groene Woud

Alle ingrediënten voor 
een mooie buurtmoestuin

Stichting Streekrekening Het Groene Woud wil op een praktische 
manier het aantal milieuvriendelijke moestuinen in Het Groene Woud 
vergroten. Buurtmoestuinen betrekken de inwoners van Het Groene 
Woud bij de eigen voedselproductie, versterken de sociale cohesie in 
wijken en vergroten de biodiversiteit. Om dit te realiseren heeft 
Stichting Streekrekening financiële middelen beschikbaar gesteld en 
groepen van minimaal vijf burgers uit de woonkernen van Het Groene 
Woud gevraagd om met praktische voorstellen te komen.

In deze folder staan de gehonoreerde projecten met bijbehorende 
contactgegevens vermeld. Geïnspireerd? Vragen? Neem dan contact op, 
want we helpen je graag verder!
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Tips voor de buurtmoestuin

Inrichting Zorg voor een grote biodiversiteit, een menging van 
moestuin met kruiden en sierplanten, een vijver, takkenstapeling, 
een composthoek en vruchtenstruiken of –bomen. Een grote 
soortenrijkdom zorgt voor een stabiele tuin. Leuk is een bankje 
of en pleintje voor samenkomsten.

Bodem Zorg dat de bodem bedekt blijft. Dit houdt vocht vast 
en voorkomt onkruid. Voed de bodem met compost van de eigen 
composthoop en meng hier hierbij bruin (droog blad en stengels 
of stro) met groen materiaal (plantenafval).

Beplanting Zorg voor groeilagen: onder bessenstruiken kunnen
aardbeien groeien. Met wisselteelt zet je elk jaar een soort op een 
andere plek. Je gebruikt dan de bemesting optimaal en brengt 
belagers in de war, bijvoorbeeld bij bonen na sla na kool. Combina-
tieteelt geeft vaak een betere smaak (kamille tussen kool) en houdt 
ongedierte weg (bij uien tussen wortelen). Voor rode bieten zijn 
uien, koolsoorten en knoflook goede buren, maar spinazie, maïs 
en prei slechte buren. Voor- en nateelten geven extra oogsten, 
bijvoorbeeld eerst vroege aardappelen en daarna andijvie. 

Bestrijding Gezonde planten worden minder snel ziek. 
Bij ongedierte zorg je vooral goed voor de vijanden. En vind je 
rupsen en eitjes in de kool, geef ze aan een basisschool voor hun 
vlinderproject.

Contactgegevens buurtmoestuinprojecten Streekfonds Het Groene Woud

Stichting Oisterwijk 800  A. Hoeven  Moergestel  ajfmhoeven@hetnet.nl
Permatuin De Hoge Raam John Vermeer  Helvoirt lnmh@planet.nl
Stichting De Strohalm Bert van Rozendaal Schijndel destrohalm@hotmail.com
De Tempelier Tuin Niek van Haasteren Haaren n.vanhaasteren@home.nl
Raamse Loop Buurtmoestuin R. van de Leijgraaf Helvoirt leijgraaf@telfort.nl
Eetbare belevingstuin Grevenoord Wesley Geven Best wesleygeven@hotmail.com
De (S)Moestuin Corien de Jong-Vendrig Oisterwijk coriendejong@home.nl
Boerderij Buiten Gewoon  Berlicum buitengewoon@cello-zorg.nl
Brede School Wandelbos Tineke Vermeer Tilburg tvermeer@bredeschooltilburg.nl

 

Interessante bedrijven

Bij de volgende bedrijven krijgen de 
deelnemende buurtmoestuinen korting:

•  Helza Hobbyzaden in Best biedt tien  
 procent korting aan op hun assorti-  
 ment (www.helzahobbyzaden.nl).
•  HOLLANDIA Groengroep is lid 
 van Coöperatie Het Groene Woud 
 en is een hoveniersbedrijf dat 
 kwaliteit hoog in hetvaandel heeft 
 staan. Een partner met duidelijke  
 toegevoegde waarde voor de buurt-  
 moestuinen
 (www.hollandiagroengroep.nl).

Interessante adressen

www.velt.be
www.van-iersel.eu
www.bolster.nl

Basiscursus ecologisch moestuinieren

Anneke Scholte van Naturen verzorgt een basiscursus ecologisch 
moestuinieren. Inhoud van de cursus: bodem, bemesting, beplanting, 
bestrijding, gereedschap, inrichting, tijdsplanning. De cursus duurt 
twee avonden en kost € 35,- per persoon. Zie www.annekescholte.nl.

Streekfonds Het Groene Woud wordt gevuld middels een extra rente die de 
Rabobank geeft over Rabo StreekRekeningen Het Groene Woud. Daarnaast 
schenkt een aantal rekeninghouders een deel van hun rente. Ook ontvangt 
Stichting Streekrekening een bedrag aan donaties ten behoeve van het Streek-
fonds. Jaarlijks is vanuit het Streekfonds circa € 200.000,- beschikbaar voor 
projecten, zoals de buurtmoestuinen, die de kwaliteit van Het Groene Woud 
versterken. Zie ook: www.hetgroenewoud.com/streekrekening.

Voor meer informatie: 06-12613250
e.vermaat@rijkenvermaat.nl

www.hetgroenewoud.com


