
Informatieavond Ecologische Samentuin Vrijhoeve



Programma

Plenair gedeelte: onze plannen tot op heden
1. Welkom en Voorstellen
2. Wat is een samentuin?
3. Wat is ecologisch?
4. Waar willen wij de samentuin?
5. Wat willen wij daar bereiken?
6. Natuur- en voedseleducatie 
7. Basisschool De Rank
8. Relatie met de Gemeente
9. Voorlopig ontwerp
10. Plannen voor de nabije toekomst

Tafelgesprekken: vragen, suggesties en aanmeldingen
wij nemen suggesties mee voor onze verdere plannen



1. Welkom en Voorstellen

2.  Wat is een samentuin?

Concept bedacht door Velt 

Velt ondersteunt nu meer dan tachtig samentuinen.

Centraal: 

 Mensen tuinieren samen, iedereen is welkom

 Alle tuiniers beslissen gezamenlijk wat ze in de tuin gaan doen
→ met opzet nog veel open gelaten

https://samentuinvrijhoeve.wordpress.com



3.  Wat is ecologisch?

Kenmerken:

 Wil evenwicht tussen mens en natuur bevorderen

 Wil evenwicht in de natuur bevorderen:

Vriendelijk voor milieu, inclusief dieren
→ bevorderen biodiversiteit (insectenhotel, bijenkorf)

geen chemische bestrijdingsmiddelen

geen kunstmest 

Tegen aaltjes

Tegen 

luizen



4.  Waar willen wij de samentuin?



5.  Wat willen wij daar bereiken?

a. Contacten tussen buurtbewoners bevorderen:

- Tuiniers

- ook andere mensen dichter

bij de natuur brengen:
 ook ouderen

 ook jeugd

Nodig: mooie, parkachtige tuin

→ geen kassen

geen mechanische muziek



 b. Gezonde natuur terugbrengen in de wijk 



6. Natuur- en voedseleducatie

 Kinderen uit groep 5/6 

 Opdrachten in groepjes

 Gevarieerde opdrachten, bijv.: zaaien, onderhoud, oogsten

rekenen

kruidenthee maken en opdrinken

 Vooralsnog beperkt tot De Rank



7. Basisschool De Rank

 JACOB UIJL, Directeur van De RANK



8.  Relatie met de Gemeente

 Gekregen ondersteuning vanuit de Gemeente: 

 prijs beste idee van Waalwijk

 ontheffing bestemmingsplan voor 10 jaar

 symbolische huurprijs van €1 per jaar

 Gemeente onderhoudt sloten.

 Randvoorwaarden gesteld door de Gemeente: 

 wij moeten overlast voor omwonenden beperken 

 we mogen de grond niet anders gebruiken dan als samentuin. 

 we mogen de grond niet zodanig gebruiken dat er 

milieuverontreiniging kan optreden

 geen erfafscheidingen plaatsen

 max. 2 gebouwen en die moeten aan de noordzijde

 geen kassen of andere teelt-ondersteunende voorzieningen.



 9. Voorlopig ontwerp



Containerkeet/berging

Fietsenstalling

Zitbank

Knotwilg

Bestaande boom

Fruitboom

Heester

Sloot met oever

Looppad

Oeverbloemenmengsel

Groentetuin

Kruidentuin

Bloemenweide vlinders/bijen

Bloemenweide plukmengsel





10. Plannen voor de nabije toekomst

Tijdsplan:

1. Na vanavond: Dhr. de Bruin legt definitieve aanvraag voor aan B&W
2. Als B&W akkoord → indienen aanvraag omgevingsvergunning

3. Daarna → bezwaartermijn van 6 weken

beginnen met eerste werkzaamheden??
4. Bij geen bezwaren → ondertekening huurcontract.



10. Formele opzet

a. Werkgroep van Velt → voordelen

b. Binnen onze werkgroep hebben we sub-werkgroepen:
1. Een voor grondwerk en gebouw (eerste jaar)

2. een voor kruiden

3. een voor groenten en fruit

4. een voor bloemen, incl. bijenvolk en insectenhotel

5. een voor educatie

6. een voor groene dagbesteding

7. een voor beheer (onderhoudsschema) en evt. activiteiten

8.      …….

Daarnaast: coördinerend bestuur met voorzitter en penningmeester.



Tafelgesprekken: 

 vragen, suggesties en aanmeldingen

 wij nemen suggesties mee voor onze verdere plannen.


