Een buurtmoestuin in het hart van Voordorp
Intentieverklaring
Initiatiefnemers
Voordorp op eigen kracht met medewerking van Ons Buiten en Ludens Kinderopvang
Villa Kakelbont
Wat?
Een gezamenlijke tuin waar de bewoners van Voordorp fruit, groenten en kruiden verbouwen en oogsten. Een plek om gezamenlijke (tuin)activiteiten te ontplooien en te zorgen
voor een levendig ontmoetingspunt in de wijk en zo de sociale cohesie te bevorderen.
Waar?
De Brink: het parkje ter hoogte van Villa Kakelbont en de bushalte.
Waarom?
Het maken van een buurtmoestuin in onze eigen wijk draagt bij aan het ervaren van de
voordelen van het verbouwen van lokaal voedsel. Het is lekker, leuk, gezond, duurzaam,
goedkoop, zinvol, leerzaam, ontspannend en bevredigend.
Bovendien is De Brink aan verandering toe. Weinig mensen genieten nu van deze grote,
prachtig gesitueerde plek in de wijk. Het kan veel mooier, socialer, nuttiger en levendiger!
De kwaliteit van de ruimtelijk inrichting van het parkje is goed en het is dan ook de
bedoeling om het ontwerp van de buurtmoestuin hierop aan te laten sluiten. Het is van
belang dat het park er representatief uit blijft zien. Voor de inrichting en beplanting is dit
een belangrijk uitgangspunt.
We hebben nu de gelegenheid om er een kloppend hart van Voordorp van te maken, dankzij het bewonersinitiatief Voordorp op Eigen Kracht (zie www.tstu.nl) en de steun van de
gemeente Utrecht.
Voor wie?
De tuin is voor Voordorpers van alle leeftijden, achtergrond en tuinkennis.
Speciale aandacht gaat uit naar de educatieve functie van de buurtmoestuin voor kinderen. Er is een samenwerkingsverband met Ludens kinderopvang Villa Kakelbont.
Om de betrokkenheid van buurtbewoners te verhogen en ze te enthousiasmeren voor de
buurtmoestuin kunnen evenementen als zaai- en oogstfeesten, een lokaalvoedselmarkt en
het maken van maaltijden met oogst uit de buurtmoestuin worden georganiseerd.
Met wie?
De bewoners van Voordorp zijn de initiatiefnemers, zij dragen het project en voeren het
uit. De gemeente geeft steun in het kader van het Wijkgroenplan. Experts op het gebied
van (moes)tuinieren en buurtmoestuinen kunnen bij het opzetten en uitvoeren van het
project helpen. Het is voor het slagen van het project van belang dat er een actief, betrokken voorbereidingsteam wordt gevormd om het plan uit te werken en te zorgen dat er
een uitvoerende tuingroep wordt gevormd. Het beheer en onderhoud van de moestuin zal
grotendeels de verantwoordelijkheid worden van de bewoners i.c. de tuingroep die op
regelmatige basis de tuin zal onderhouden.
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