in Deurne
Welkomstnota tuinders

1. Inleiding
De boer op in de stad, … van een echte volkse tuin tot stadslandbouw in Deurne is het
resultaat van de opwaardering en uitbreiding van de bestaande volkstuin in Ertbrugge
met respect voor de historische waarden van de omgeving.
Het projectgebied situeert zich op grondgebied van de Stad Antwerpen, District Deurne.
De site maakt onderdeel uit van het Beschermd Landschap Ertbrugge.
Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) is eigenaar van circa 40 ha binnen de
perimeter van het beschermd landschap Ertbrugge waaronder ook de zone waar de
volkstuinen zijn gelegen.

2. Sociaal -ecologisch tuinproject
Iedereen is welkom op de site van Ertbrugge. De uitdaging bestaat erin om zo veel
mogelijk mensen op een positieve manier te prikkelen om de volkstuin te ontdekken te
beleven en tot leven te brengen. We willen mensen aanzetten om te proeven, ruiken,
zien, horen en voelen. Verschillende culturen en generaties worden samengebracht:
Jonge gezinnen, kinderen van nabije scholen, buurtverenigingen, allochtonen, oudere
bewoners, rolstoelgebruikers, … kunnen een plaats krijgen op de site.
Iedere tuinder zal ook zijn steentje moeten bijdragen in het gehele project. Zo zullen er
een aantal gemeenschappelijke delen zijn met oa kleinfruit, speelzone, kippenren, hagen,
… waar iedereen via een aantal werkdagen per jaar meehelpt om deze te onderhouden.
We maken er steeds een leuk moment met een drankje en een hapje.
Om de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden wordt voorkeur gegeven aan
inwoners uit de Stad Antwerpen en Wijnegem.
a. Individuele tuinen en groepstuinen hand in hand
Iedereen uit de buurt die wil tuinieren in de volkse tuin wordt uitgedaagd om ecologisch
en creatief aan de slag te gaan met de inrichting van de eigen moestuin en de inrichting
van gemeenschappelijke delen.
Een deel van de site is voorbestemd voor individuele tuintjes en een deel voor
groepstuinen. Afhankelijk van het aantal inschrijvingen voor individuele tuintjes versus
groepstuinen wordt het juiste aandeel bepaald.
Voor meer informatie over de kandidaatstelling voor de geïnteresseerde tuinders,
verenigingen, organisaties, scholen, … verwijzen we graag naar
http://www.rldevoorkempen.be/projecten/landschap/stadslandbouw/2416
De perceelsgrootte van de individuele tuintjes is 50m² of 100 m².
De percelen voor de groepstuinen zijn 150 m² tot 200m².
Diverse ideeën en inrichtingsprincipes zijn mogelijk zoals permacultuur, schoolwerktuin,
samentuin, fruittuin, vlindertuin, reguliere buurttuin, …. Door ruimte te bieden aan
diverse strekkingen uit het moestuinwereldje kan de volkse tuin inspirerend werken voor
anderen.

Materialen die nodig zijn voor de moestuintjes (bv. netten ter bescherming van gewassen
en andere materialen) worden gemeenschappelijk aangekocht als uniformiteit in de
diversiteit van de moestuinen.
In de Volkse tuin worden groenten, kruiden en fruit op een ecologische wijze
gekweekt met extra aandacht voor ‘vergeten groenten, kruiden -en fruit’. Er wordt
voornamelijk voor eigen gebruik geteeld maar overschotten en oogst van
gemeenschappelijke delen kunnen ter plaatse geruild worden met andere tuinders. Er
wordt gepeild bij verenigingen die bv. aan armoedebestrijding doen (voedselbanken, …)
of er interesse is in de overschotten van de tuin. Samenaankopen voor zaden worden
gestimuleerd. Een aantal verhoogde bedden voor kinderen en mindervaliden kunnen
voorzien worden. Dit kan in de gemeenschappelijke delen of in een individuele – of
groepstuin.
b. Het gemeenschapsveld
Er wordt geopteerd om een centraal gemeenschappelijk veld met ‘tuinkot’ te
voorzien om het sociale aspect te vergroten en om landschappelijke versnippering tegen
te gaan. Binnen deze ruimte wordt stockage voor compost, waterput, speel- en
picknickweide, … voorzien. Bijkomend wordt binnen deze ruimte een ‘tuinkot’ gebouwd
met private lockers voor de tuinders, sanitair, gezamenlijke bergruimte voor kruiwagens,
overdekte ruimte als ontmoeting- en schuilplaats. De locatie van het gebouw wordt
voorzien op de plaats waar historisch gezien ook een gebouw heeft gestaan.
Voor het tuinkot zelf moeten de plannen nog opgestart worden. Het tuinkot moet een
ecologisch gebouw worden dat anderen kan inspireren. We willen echter de opstart van
de volkstuin niet laten hypothekeren door het ‘tuinkot’. De eigenaar zal ism zijn partners
een tijdelijke oplossing voorzien voor stockage materialen, …
c. Watervoorziening
Op de site is een bestaande waterput aanwezig en zijn 2 extra waterpompen voorzien.
De waterkwaliteit is getest en is goed bevonden voor gebruik in de volkstuinen.
d. Landschappelijke integratie
De volkse tuin is gelegen binnen het beschermd landschap Ertbrugge waardoor de
landschappelijke integratie in de omgeving van groot belang is. Er wordt een
landschappelijke verweving tot stand gebracht met de zone voor multifunctionele
stadslandbouw die als een schil rondom het moestuincomplex gelegen is.

3. Huurgeld en huurovereenkomst
o

De tuiniers sluiten een huurovereenkomst af. Bij de start van de
huurovereenkomst betaal je eenmalig 20 euro (*) inschrijvingsgeld.

o

Indien u een abonnement wil op het boekje Tuinhier dan betaal je 5 euro
extra per jaar op het huurgeld.

o

Het huurgeld per jaar van de percelen wordt als volgt vastgelegd:
o Tuin 50m² = 15 euro
o Tuin 100m² = 30 euro
o Tuin 150m² = 45 euro
o Tuin 200m² = 60 euro.

4. Organisatie
De volkstuin Ertbrugge is een organisatie voor en door Vrijwilligers. We nodigen elke
tuinier uit om hieraan deel te nemen. Dit kan door deel te nemen aan het
organisatieteam, een werkgroep of door mee te werken aan het beheer van de
gemeenschappelijke delen.
3.1

Organisatieteam

De volkstuin Ertbrugge wordt gecoördineerd door een organisatieteam die de hele
werking aanstuurt en een nauwe samenwerking aangaat met de werkgroepen.
Het organisatieteam heeft volgende samenstelling:
• Volkstuinen district Deurne vzw
• Een vereniging/organisatie met kennis over ecologische tuinieren
• Agentschap voor Natuur en Bos
• District Deurne en/of stad Antwerpen
• Tuinder(s)
Het organisatieteam wordt in de opstartfase ondersteund door Regionaal Landschap de
Voorkempen vzw.
Het organisatieteam staat in voor volgende taken:
• Administratieve opvolging van de volkstuinen
• Organisatie van het lidmaatschap en afhandeling van de huurovereenkomst.
• Toezicht van de volkstuinen
• Voorzien van opleidingen en infosessies
• Organisatie van minimaal 1 activiteit vanuit de volkstuin voor de gemeenschap
(activiteit met maatschappelijk belang)
• Aansturen van de werkgroepen
• Organisatie van het beheer van de gemeenschappelijke delen
• Overleg met de beheerder(s) – imker, schapenboer, … van aanpalende weilanden
voor multifunctionele stadslandbouw.
3.2

Werkgroepen

Het organisatieteam wordt bijgestaan door werkgroepen die nog moeten samengesteld
worden. Elke tuinier is welkom om zich te engageren in één van de werkgroepen. De
werkgroepen hebben tot doel het praktische beheer (oa gemeenschappelijke delen,
samenaankoop materialen, organisatie activiteit, …) op te volgen. Deze werkgroepen
kunnen ook tijdelijk opgericht worden.
3.3

Jaarkalender

Jaarlijks wordt samen met de tuinders een jaarkalender opgemaakt waar de werkdagen,
vormingen en andere activiteiten worden op vastgelegd. Een aantal van deze momenten
zijn verplicht om aan deel te nemen als tuinder.

