Moestuinieren is in! Je eigen groente, fruit en kruiden kweken is gezond, lekker
en leuk. Veel mensen hebben een paar kruidenplantjes in de vensterbank staan
of wat tomatenplanten in de tuin of op het balkon.
Een eigen moestuin is in de stad niet voor iedereen haalbaar. De tuin ligt ver
weg of het bijhouden van een forse moestuin is te veel werk. Om de stad
Groningen groener én gezelliger te maken is door de gemeente Groningen
en de Natuur en Milieufederatie Groningen het initiatief Eetbare Stad gestart.
Met Eetbare Stad kunnen buurtbewoners in overleg met de gemeente een
gezamenlijke moes- fruit- of kruidentuin aanleggen in het openbaar groen.
Gewoon, ergens in de buurt op het grasveld of plantsoen tussen de flats of
woningen. Zo is tuinieren haalbaar en gezellig.

Met Eetbare Stad zijn al verschillende mooie tuinen ontstaan. Zo heeft de
Resedastraat in de Oosterparkwijk een flink aantal vierkante metertuinen,
worden op de Vaargeul in Lewenborg tomaten gekweekt en kunnen de
bewoners van de wijk Hoornse Meer binnenkort genieten van vers geplukt
fruit. Ook bewoners in de buurt van de Gelderse Roosstraat in Selwerd
hebben samen een Eetbare Tuin aangelegd, op het grasveld tussen de flats.
Nieuwsgierig geworden? Bekijk de ruim veertig initiatieven op de kaart:
www.nmfgroningen.nl/eetbarestad

•	Bekijk Eetbare Stad op de kaart: www.nmfgroningen.nl/eetbarestad
	Vier keer per jaar het Eetbare Stadnieuws per e-mail ontvangen?
Meld je aan via eetbarestad@nmfgroningen.nl

dat smaakt naar meer!

eetbare stad

•	Bel of e-mail Kristin Wijnja van de Natuur en Milieufederatie
Groningen voor meer informatie over Eetbare Stad:
Kristin Wijnja, (050) 313 0800, k.wijnja@nmfgroningen.nl
Praktische Informatie
•	Bel of e-mail de coördinator groenparticipatie van de gemeente
Groningen:
Laurens Stiekema, (050) 3678111, laurens.stiekema@groningen.nl

Wilt
u starten met de
aanleg van een gezamenlijke (moes)tuin of heeft u andere
wensen zoals het (laten) planten van
fruitbomen in de straat? Neem dan contact
op met de coördinator groenparticipatie van de
gemeente, Laurens Stiekema. U kunt meteen
met hem afstemmen of uw idee op die plek
uitvoerbaar is. Zijn uw woningen en de openbare
grond daaromheen eigendom van de
woningbouwcorporatie, informeer dan bij
uw woningbouwcorporatie naar de
mogelijkheden.
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Bespreek uw
idee met een aantal
buren. Met een A4-tje of
in persoonlijke gesprekken
kunt u uw idee toelichten
en een buurtbijeenkomst
voorstellen.
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Uw
idee bespreekt
u vervolgens met wat
meer buren tijdens deze
buurtbijeenkomst. Maak hen
enthousiast, maar neem ook
eventuele bezwaren serieus.
Pas samen het idee aan,
zodat zoveel mogelijk
mensen erachter
staan.
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Bespreek het
idee opnieuw met Laurens
Stiekema. Hij kan helpen om
een plan concreet te maken en
geeft advies over de beplanting. Ook
kan hij doorverwijzen naar andere deskundigen. Bij wat grotere initiatieven
kan ook de ontwerpfase opgenomen
worden in de subsidieaanvraag,
zodat daarvoor een externe
adviseur ingeschakeld
kan worden.
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Spreek
af wie de
contacten tussen
bewoners en
gemeente
coördineert.
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Dien
het project in bij
gemeente of woningbouwcorporatie, samen met de lijst van
bewoners die erachter staan. Er zijn diverse
mogelijkheden voor ondersteuning.
1) De gemeente ondersteunt bij de aanleg van
bijvoorbeeld het planten van fruitbomen of de
aanleg van een buurtkruidentuin. Overleg hierover met
de coördinator groenparticipatie.
2) In een aantal wijken kan via ’Nieuw Lokaal Akkoord’
geld worden aangevraagd voor initiatieven die de buurt
ten goede komen en waarmee buren elkaar beter leren
kennen. Buurtmoestuinen vallen daar zeker onder.
3) Ook kunt u bij het Oranjefonds met uw
project een subsidieverzoek indienen voor
burendag. Meer informatie is te
vinden www.burendag.nl.
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Als
uw plannen zijn
goedgekeurd maakt u
een planning voor de aanleg
en kunt u aan de slag. Spreek de
momenten af waarop het
gezamenlijke onderhoud plaatsvindt. Ook in deze fase kunt u
voor advies en ondersteuning
terecht bij de coördinator
groenparticipatie.

Laat
iedereen die
meewerkt aan het project,
in overleg met de gemeente, een
intentieverklaring of het projectvoorstel
ondertekenen. Voor de gemeente of
woningbouwcorporatie is het belangrijk
dat de buren vastleggen dat ze langere tijd
samen een stuk groen in hun buurt onderhouden. Dit garandeert onderhoud, ook als
een van de deelnemers verhuist of als er
iemand ziek wordt. Vier het succes
van uw groenproject met een
jaarlijks oogst- of buurtfeest.
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