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1 Inleiding:  

Wat eraan vooraf ging en wat er (niet) is 
 

Den Andel is een klein dorp van zo’n 525 inwoners in Noord Groningen, hemelsbreed drie kilometer 

van de Waddenkust,  gelegen in een gebied van grootschalige intensieve landbouw. Inwoners van 

Den Andel waarderen de rust en de ruimte die er heerst, niet alleen fysiek, maar ook mentaal: Den 

Andel kent een grote diversiteit aan leefstijlen en men hecht sterk aan de vriendelijke tolerantie die 

er heerst tussen de verschillende bevolkingsgroepen. In toenemende mate echter ontstaat er 

daarnaast behoefte aan meer gezamenlijkheid. 

Als typisch dijkdorp op het winderige Hogeland heeft Den Andel geen fysiek centrum. Als dorp 

zonder voorzieningen is er ook geen vanzelfsprekende, dagelijkse ontmoetingsplaats. Tot voor kort 

vervulde het schoolplein – althans voor ouders met jongere kinderen – hier nog een functie in, maar 

de school  is inmiddels opgeheven. Er is een dorpshuis, maar gezien de beperkte openingstijden kan 

dit slechts in beperkte mate de functie van laagdrempelige ontmoetingsplaats vervullen. 

 

Wel heeft Den Andel een voormalig voetbalveld, gelegen achter het dorpshuis en beschut door een 

mooie groensingel. Het veld wordt gebruikt voor het kindervakantiewerk en het oudejaarsvuur.  

In gesprekken over een verdere invulling van de dorpsvisie (2009) kwam de wens naar voren het 

voormalige voetbalveld een centrumfunctie te geven.  Het terrein is hiervoor ideaal gelegen; het ligt 

– voor zover mogelijk in een dijkdorp - mooi centraal. (zie figuur 1; plattegrond Den Andel). 

 

De dorpsvisie 2009 werd ontwikkeld vóór de huizen- en kredietcrisis en het 

aardbevingsdossier. Sindsdien is er veel veranderd in de wereld, en gelukkig zijn we in Den 

Andel gewoon blijven denken en werken aan de leefbaarheid van ons dorp. 

 

In 2013 kreeg het dorp van de gemeente de vraag wat men met het voetbalveld wilde. Er is toen een 

inventarisatieronde gehouden. De wensen en ideeën varieerden van minicamping tot ijsbaan, maar 

uit veel reacties sprak de wens om te komen tot een of andere vorm van groene ontmoetingsplaats, 

waarbij ruimte zou blijven voor grotere evenementen.  

In afwachting van de realisering daarvan laat een dorpsgenoot er nu in overleg met de gemeente en 

de Vereniging Dorpsbelangen zijn schapen grazen ter voorkoming van verdere verruiging. 

Na een periode van voorbereiding en oriëntatie is in het najaar van 2015 een initiatiefgroep van start 

gegaan van zo’n 10 mensen die een dorpstuin als groene ontmoetingsplaats wil gaan realiseren, met 

daaraan gekoppeld een evenementenweide voor grootschaliger dorpsactiviteiten.  

 

De afgelopen maanden hebben zij met elkaar gewerkt aan dit plan. Gedurende de planontwikkeling 

is het groeiende plan herhaaldelijk voorgelegd op de inloopbijeenkomsten voor het dorp, 

georganiseerd door Dorpsbelangen. Daar is het plan met toenemend enthousiasme begroet. 
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Het plan is voorgelegd aan de gemeente. De gemeente stemt in met deze invulling van het 

voormalige voetbalveld en wil het terrein hiertoe voor tenminste 10 jaar in bruikleen geven aan de 

Vereniging Dorpsbelangen Den Andel. Een en ander zal worden vastgelegd in een overeenkomst. 

 

 

 
 

 

Figuur 1: Plattegrond van Den Andel met te ontwikkelen groen hart 
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2 Doelstelling:  

Waar ons groene hart van gaat kloppen 
 

We willen met elkaar een groene ontmoetingsplaats creëren die bijdraagt aan het welzijn en de 

onderlinge verbondenheid (sociale cohesie) van de inwoners van Den Andel.  

Daarnaast leeft de wens om in de dorpstuin een bescheiden bijdrage te leveren aan de biodiversiteit 

van de omgeving, en een leer- en ervaringsplaats creëren voor een  verbonden manier van 

natuurbeleving en voedselproductie.  

 

EEN TUIN VOOR EN DOOR ANDELSTERS! 

 

Om te illustreren wat we daarbij voor ogen hebben: 

 
EEN TUIN 

Waar van alles groeit en bloeit 

Waar je bijen hoort zoemen 

Vlinderstruiken 

Paden        

Is dat eetbaar?      VOOR ANDELSTERS 

Wie heeft de grootste pompoen?    Even kijken hoe het erbij staat 

Vinden we dit onkruid of niet?     Bijpraten op een bankje 

Bloeiende appelbomen     Opfleuren 

Dan zijn de kersen maar voor de spreeuwen   Wat is dat voor plant? 

Wat mooi!       Beetje rondscharrelen achter de rollator 

Zonder gif natuurlijk!      Dorpspicknick in de boomgaard 

In harmonie met de natuur     Koffieochtend tussen de bloemen 

Lammetjes      Oogstfeesten 

       Het oudejaarsvuur 

Noten zoeken 

Sporten en spelen in de wei 

Dorpsmaal met slakken in rode wijnsaus 

DOOR ANDELSTERS     Nee doe mij maar boerenkool 

Samen lekker bezig zijn    Nieuwe mensen leren kennen 

Gezellige pauzes     Als je er toch bent een handje helpen 

Moe en bezweet bij een vuurtje na afloop   Een waterspeelplaats 

Elkaar beter leren kennen    Even tot jezelf komen 

Meningsverschillen bijleggen    Bloemen plukken met de kinderen 

Verschillende visies bij elkaar brengen  

Voldoening over een geklaarde klus 

Van elkaar leren 

Je kennis en ervaring delen 

Feestelijke dorpswerkdagen 

Je groene passie en talenten tonen 

Schapen scheren 
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Een aantrekkelijke ontmoetingsplaats dus, waarin van alles gebeurt en waar mensen graag en 

gemakkelijk komen. Een plek die vitaliteit en verbondenheid schept, een goed gevoel dat mensen 

mee naar huis kunnen nemen, en vooral ook naar elkaar. 

De evenementenweide, beweid door schapen van dorpsgenoten, sluit hier levendig en goed bij aan. 

 

 

Voormalig voetbalveld 2016: Vol belofte… 
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3 De inrichting van het terrein:  

Hoe het eruit komt te zien 
 

De evenementenweide gaat de zuidelijke helft van het veld beslaan en bestaat uit grasland, zoals ook 

nu al aanwezig. Wanneer er geen evenementen zijn kunnen dorpsbewoners er hun schapen laten 

lopen. Om toegang naar de tuin mogelijk te maken komt er een pad door de weide en worden in de 

omheining toegangshekjes gemaakt 

De verwaarloosde houtwal  wordt opgeknapt. 

 

In Den Andel is sinds 2011 een boswerkgroep actief die in overleg met de gemeente de 

gemeentelijke dorpsbosjes opknapt met als doel door dunning en herplant de ecologische 

variatie van deze bosjes te vergroten. Deze groep gaat ook de houtwal rond het veld 

opknappen.  

 
Op de noordelijke helft van het veld wordt een dorpstuin aangelegd.  

 

 
Figuur 2: Globale inrichting van het terrein 

 

Voor het tuingedeelte is een uitgebreider plan ontwikkeld, dat hierna verder wordt beschreven. 
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Uitgangspunten van de tuin 

 

Eigen aan een tuin zijn het samenspel tussen mens en natuur en het genieten van iets moois dat er 

uit pure nutsoverweging helemaal niet zou hoeven zijn. 

We vinden onze inspiratie in de uitgangspunten, zoals geformuleerd in het gedachtengoed van de 

permacultuurbeweging: 

- Doe wat goed is voor de aarde, 

- Doe wat goed is voor de mens, 

- Deel de overvloed. 

 

Doe wat goed is voor de aarde 

De tuin zal op ecologische basis worden ingericht. Dat wil in de eerste plaats zeggen dat er geen gif of 

kunstmest wordt gebruikt. In plaats daarvan wordt ‘meegewerkt met de natuur’ en gezocht naar een 

evenwicht dat het leven in de tuin versterkt en daardoor weerbaarder maakt tegen ziekten en 

plagen. Met nestplaatsen bijvoorbeeld voor dieren die van slakken en andere vraatdieren houden, 

met bloemen en kruiden die insecten misleiden dan wel aantrekken, en met planten die 

voedingsstoffen aanmaken voor elkaar. En zoals de mens af en toe beter gewoon kan uitzieken, 

mogen tuin planten in de tuin dat ook. Zolang het maar geen epidemie wordt.  

 

Doe wat goed is voor de mens 

Omdat we een ontmoetingsplaats willen maken voor iedereen, dient de tuin fysiek goed toegankelijk 

te zijn, met plekken waar men even kan zitten. 

Daarnaast worden dorpsgenoten bij herhaling uitgenodigd om een bezoek te brengen aan de tuin en 

om mee te doen. Informatie over wat er gebeurt en groeit in de tuin is belangrijk, maar ook het 

organiseren van activiteiten die aan het doel van de tuin beantwoorden. Kinderen hebben daarbij 

speciale aandacht. 
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Deel de overvloed 

Veel ogen in het dorp beginnen te glanzen bij de gedachte aan een pluktuin. Een groot deel van de 

tuin zal dan ook ‘eetbaar’ zijn. Het samen kunnen oogsten en het organiseren van maaltijden van 

producten uit de tuin kan zo ook voor dorpsgenoten die minder direct bij de tuin betrokken zijn, een 

verbindende activiteit worden.    

 

De inrichting van de tuin 

 

In overleg met het dorp is besloten de tuin te situeren op de noordelijke helft van het terrein.  

Er is aldus een terrein beschikbaar van  zo’n 4000 m2 , aan de west-, noord- en oostzijde omzoomd 

door een heesterhaag met her en der bomen. 

 

Een plek die groeit 

Zoals alles in een tuin groeit, willen we ook deze dorpstuin laten groeien. We willen geen tuinplan 

waarin alles tot in detail vastligt, maar een inspirerende groene ruimte creëren waarin nieuwe 

initiatieven kunnen ontstaan die aansluiten bij wat er gebeurt in de tuin. Initiatieven van 

dorpsgenoten, maar wie weet waar planten en dieren ons mee gaan verrassen. 

We kiezen er daarom voor een basisstructuur te ontwikkelen, waarbinnen voldoende ruimte is voor 

verandering, aanvullingen en versieringen als ‘kersen op de taart’. 

 

De basisstructuur 

De basis van de tuin zal bestaan  uit de volgende onderdelen: 

 

- Bloemrijk grasland 

De huidige voetbalgrasmat wordt vervangen door bloemrijk grasland. Dit geeft niet alleen 

een fleurige en kleurrijke aanblik, maar trekt ook veel bijen en andere insecten aan die op 

hun beurt weer vogels en kleine roofdieren aantrekken, en versterkt daarmee de ecologische 

diversiteit van het  terrein. In en vanuit deze bloemenweide wordt de tuin verder ontwikkeld. 

 

- Een boomgaardgedeelte (ongeveer 2500 m2) 

In het kleurrijke Den Andel met inwoners uit alle windstreken van Nederland en ook wel 

daarbuiten, willen we gaan voor de smaak van diversiteit. We kiezen dus niet alleen voor een 

traditioneel Gronings assortiment, maar willen ook fruitsoorten en – rassen van elders 

aanpoten. We denken naast verschillende rassen appels, peren en pruimen bijvoorbeeld aan 

mispels, kweeperen, vijgen en perziken.  Om de oogstlol voor het dorp te versnellen willen 

we al wat oudere hoogstambomen aanplanten (7 jaar) en een aantal laagstruiken als wijkers. 
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- Borders met eetbare heesters en bessenstruiken (ongeveer 200 m2) 

Naast kleinere fruitborders her en der in de tuin zal een grote border worden gecreëerd die 

tevens voedsel, schuil- en nestgelegenheid kan bieden aan vogels en kleine zoogieren. Naast 

kleinfruit in alle kleuren van de regenboog denken we aan grote heesters als hazelaar, vlier, 

appelbes, gele kornoelje, bottelroos. Raskeuze wordt bepaald door gezondheid, sier- en 

consumptiewaarde. 

  

- Een moestuin(ongeveer 600 m2) 

In de moestuin worden groenten geteeld volgens de principes van biologisch(dynamische) 

landbuw in combinatie met permacultuurprincipes. Andelsters worden uitgenodigd hieraan 

mee te doen. Het is de wens een gezamenlijke moestuin te ontwikkelen en te bewerken.  

Gezamenlijk moestuinieren vraagt meer afstemming en samenwerking dan bijvoorbeeld met 

elkaar een boomgaard onderhouden. Hoe en of deze wens gerealiseerd gaat worden zal zich 

al werkenderwijs uittekenen. 

 

- Een bloementuin(ongeveer 200 m2) 

“Voedsel kweken aardt, bloemen kweken verheft”, zo zei een dorpstuinvrijwilligster uit 

Tinallinge tegen ons. En inderdaad, door mensen gecreëerde natuurlijke schoonheid geeft 

een extra dimensie. Daarom willen we ook een bloementuin ontwikkelen, in Dutch Wave 

stijl, d.w.z. met (semi)wilde planten en cultivars die dicht bij hun wilde oorsprong staan. 
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- Een schuur met overkapping 

Deze dient als bergingsplaats voor gereedschap, als schuilgelegenheid bij slecht weer en als 

bescheiden regenwateropvang voor bij de moestuin (het gros van het benodigde regenwater 

willen we opvangen van het dak van het dorpshuis.) In oogsttijd kan de oogst er tijdelijk 

worden bewaard. 

We willen het gebouwtje zelf bouwen volgens het cradle-to-cradle-principe met zoveel 

mogelijk hergebruikte en herbruikbare materialen.  

 

- Ontmoetingsgelegenheid 

In het centrum van de tuin wordt een ontmoetingsgelegenheid ingericht met tafels en 

banken, waaraan mensen kunnen picknicken, tuinwerk doen of gewoon zitten kletsen. Ook 

komen er her in der in de tuin bankjes. 

 

- Graspaden  

Bloemrijk grasland is prachtig, maar het wordt wel hoog en is niet altijd prettig om doorheen 

te lopen, en ook voor de bloemen zelf is het niet fijn als ze vertrapt worden. Daarom worden 

de verschillende onderdelen van de tuin met elkaar verbonden door graspaden. 

  

- Een rolstoelpad  

Omdat we een laagdrempelige fijne ontmoetingsplaats willen creëren voor het dorp, is de 

fysieke toegankelijkheid voor mindervaliden en kinderwagens van groot belang:   Een 

(semi)verhard rolstoelpad naar en door de tuin. 

 

Figuur 3 geeft aan waar de verschillende onderdelen in de tuin worden gesitueerd. 

Indien gewenst kan de tuin op termijn in zuidelijke richting worden uitgebreid (bij onverwacht grote 

belangstelling voor moestuinen bijvoorbeeld). 

 

En daarna…. 

Er leven al allerlei dromen, wensen en ideeën over wat er nog meer kan worden gerealiseerd: 

- Een kunstwerk 

- Een waterspeelplaats (mits het water niet zilt blijkt) 

- Bijenhotels 

- Nestkasten 

- Een levende wilgentenenhut 

- Een schommel die ook door grote mensen kan worden gebruikt 

- … 

Het zijn wensen die kunnen worden gerealiseerd als we de basisstructuur op orde hebben. 
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Figuur 3: Schets plattegrond van de tuin 
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4 In het grote geheel: 

De tuin en het dorp 

Voor de Andelsters 

 

Dorpsgenoten worden door de tuingroep – ook in deze voorbereidingsfase - herhaaldelijk 

uitgenodigd om mee te doen in de tuin. Er zijn verschillende communicatiekanalen die we kunnen 

gebruiken voor nieuwtjes en aankondigingen: de inloopavonden van Dorpsbelangen, de dorpsmail, 

de dorpswebsite, regionale informatiebladen, de facebookpagina van Den Andel, briefjes in de bus, 

maar natuurlijk vooral: mensen gewoon aanspreken en een praatje maken. 

 

 
Op NLdoet 2016 organiseerde de dorpstuingroep een opstart- en informatiedag. Op die zonnige dag 

kwamen zo’n 50 mensen een kijkje nemen of meehelpen met het snoeien van de houtwal rond het 

veld. 
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Ook worden met regelmaat (minimaal 2x per jaar) activiteiten georganiseerd in de tuin. Gedacht 

wordt aan plukdagen, oogstfeesten, groene workshops. Voor kinderen zullen speciale activiteiten 

worden georganiseerd die bij hen aansluiten.  

De ligging van de tuin achter het dorpshuis met zijn professionele keuken (figuur 4), biedt mooie 
kansen voor het verwerken van de oogst en de bereiding van dorpsmaaltijden. 
Bij het organiseren van activiteiten gaan we samenwerken met het Dorpshuis, Jeugdwerk Den Andel,  

de Kunstgroep Den Andel en andere onderdelen van het Netwerk Dorpsbelangen, zoals de 

Allerhande ontmoetingsgroep, de WMO-groep, de boswerkgroep en de plantenmarkt. 

Grotere activiteiten kunnen plaatsvinden op de evenementenweide of in het dorpshuis met zijn 
terras dat grenst aan de tuin.   

Voor de wandelaars 

 
Het Andelster Ommetje, een wandelroute van 7,5 km om en door het dorp, loopt vlak langs de 

dorpstuin. Met eenvoudige bewegwijzering en een aanvulling op het routekaartje in de folder kan de 

tuin een aangename en mooie plek zijn voor een laatste stop aan het einde van het Ommetje. 

Aan de eigenaar van aangrenzende akker aan de zuidzijde van het terrein is gevraagd naar de 

mogelijkheid voor een (aangekleed) wandelpad langs de akkerrand, uitkomend bij de zuidoosthoek 

van het veld. Op die manier ontstaat een mooie ecologisch gevarieerde wandelroute van het 

dorpsbosje aan de Kruisweg naar de tuin. Ook wordt hiermee een verbinding gelegd tussen het 

groene hart en een favoriete wandelroute van Andelsters, het maaipad van het waterschap tussen 

de Kruisweg en de Adrianiweg. De eigenaar staat hier niet onwelwillend tegenover. 

In figuur 4 zijn deze routeverbindingen ingetekend.  

 

Voor al wat leeft 

 

Den Andel heeft door de aanwezigheid van drie kleine dorpsbosjes aan de randen van het dorp, het 

natuurterrein achter de Aviko-fabriek en enkele grote particuliere natuurlijke tuinen reeds een aantal 

ecologische steppingstones. Met de realisatie van dit plan wordt deze ecologische structuur 

versterkt.  

De ecologische waarde van de tuin is met name gelegen in: 

- De bloemrijke weide 

- Schuil- en nestgelegenheid voor dieren in de grote heesterborders en de houtwal 

- Een deel van de oogst is bestemd voor de dieren 

- Extra maatregelen als ruige hoekjes, nestkasten, bijenhotels enz. 

- De kweekwijze in de tuin (gifvrij, biologisch, permacultuur). 
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Figuur 4: Het groene hart, in relatie tot het dorpshuis en wandelroutes  



 

 

De smaak van diversiteit  Een groen hart voor Den Andel 18 

 

 

5 Uitvoering en beheer:  

Hoe we het gaan doen 
 

 

Het hele terrein komt formeel onder de beheerverantwoordelijkheid van de Vereniging  

Dorpsbelangen Den Andel . Hiertoe wordt een overeenkomst gesloten met de gemeente Winsum. 

De praktische verantwoordelijkheid voor het beheer valt onder verschillende werkgroepen, die allen 

onder de paraplu van de vereniging opereren: 

- De houtwal wordt beheerd door Boswerkgroep Den Andel; 

- De Tuin wordt beheerd door de Dorpstuingroep. 

- De evenementenweide wordt beheerd door degenen die er schapen op laten grazen, in 

overleg met de vereniging en de dorpstuingroep, alsmede door de organisatoren van 

evenementen in de weide. 

 

De inrichting en het  beheer van de tuin vraagt de meeste aandacht. Dit willen we als volgt 

organiseren: 

 

De mensen en hun kwaliteiten 

 

Op dit moment is er een groep van z’n 15 mensen die heeft aangegeven actief te willen zijn in de 

tuin.  

In deze groep is de nodige groene ervarings- en opleidingsdeskundigheid aanwezig. Ook is er – in 

verband met de te bouwen schuur – professionele bouwervaring in de groep aanwezig. Deze kennis 

willen we met elkaar delen. Daarnaast streven we naar verbreding van de kennis in de groep door 

cursussen, waaronder een fruitbomensnoeicursus, en een strobouwcursus ter plekke. Hiervoor is 

geld opgenomen op de begroting. 

Van deze groep van 15 hebben 8 mensen met elkaar de afgelopen maanden gewerkt aan dit plan. Dit 

proces van het omvormen van dromen en visioenen tot een steeds duidelijker en haalbaarder plan 

met ruimte voor ieders inbreng, het elkaar steeds beter leren kennen en het steeds meer  tot elkaar 

komen, stemt ons niet alleen trots, blij en tevreden, maar geeft ons vertrouwen voor de toekomst. 

We blijven dorpsgenoten uitnodigen om mee te werken in de tuin, zowel op vaste basis als in de 

vorm van losse werkdagen. 
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Werkgroepen en hun taken 

  

Voor de verschillende onderdelen van de tuin zijn werkgroepen geformeerd: 

- Werkgroep bomen en struiken 

- Werkgroep moestuin 

- Werkgroep bloemen 

- Werkgroep ontmoetingspleintje en paden 

- Werkgroep rolstoelpad 

- Werkgroep schuur 

- Werkgroep bloemenweide 

 

 Zij zijn verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van het betreffende onderdeel. Ze 

bedenken hoe ze dat willen doen en voeren een groot deel van het werk zelf uit. Als het werk hun 

capaciteit te boven gaat kunnen ze een beroep doen op in elk geval de andere tuinleden, maar ook 

op het dorp.  

Hieruit volgt dat je in de tuin ‘niet alleen maar je eigen ding kunt komen doen’, je draagt mede 

verantwoordelijkheid voor het geheel, al kan die verantwoordelijkheid voor iedereen anders zijn. 

Met name de inrichting van de boomgaard en het beheer van de bloemenweide zijn piekklussen, 

waarvoor op zoveel mogelijk mensen een beroep moet worden gedaan, in de vorm van gezellige 

werkdagen. 

 

Alle onderdelen worden in principe uitgevoerd door het dorp zelf. De geschatte uren hiervoor staan 

vermeld in de begroting. Alleen het rolstoelpad willen we in zijn geheel laten uitvoeren. Dit doen we 

omdat we het, gezien zijn functie, belangrijk vinden dat dit vakkundig wordt aangelegd. 

 

Coördinatie  

 

Om het grote geheel van de tuin in de gaten te houden is er een coördinatiegroep. Deze 

- is het contactpunt naar buiten (w.o. Dorpsbelangen en gemeente, communicatie met dorp) 

-  zorgt ervoor dat dorpsactiviteiten in de tuin worden georganiseerd 

- organiseert minimaal 1x per jaar een bijeenkomst voor iedereen die bij de tuin betrokken is, 

waarop de voortgang en nieuwe initiatieven worden besproken, en plannen worden gemaakt 

- houdt administratie bij 

- houdt de voortgang en staat van onderhoud in de gaten 

- houdt in de gaten of nieuwe initiatieven passen binnen het tuinconcept 

- signaleert problemen en knelpunten en maakt die bespreekbaar 

- kan tuinleden zo nodig aanspreken op hun bijdrage. 
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De coördinatiegroep bestaat uit enkele tuingroepleden, maar dorpsgenoten die niet van tuinieren 

houden, maar wel van administratie en organisatie, zijn welkom in deze groep.  

 

Stappenplan inrichting 

 

Volgens de subsidievoorwaarden van het project Dorpsvisies en Landschap moet de inrichting van de 

dorpstuin klaar zijn in oktober 2018. Omdat het inrichtingsplan mede afhankelijk is van het 

rondkrijgen van eventuele cofinanciering en werkplanning van derden, kan onderstaand stappenplan 

niet anders dan voorlopig en bij benadering zijn. 

Voorjaar – (voor)zomer2016 

Planontwikkeling 

Aanvragen subsidies 

Verder ontwerpen bloementuin, moestuin, ontmoetingsplek  

 

Nazomer  2016 

Voorbereiding van de  grond: ploegen en frezen 

Plattegrond uitzetten 

Aanleg rolstoelpad (dit kan eventueel ook later, als de weide zich goed gevormd heeft) 

Inzaaien met bloemrijk grasland 

 

Najaar 2016 

Eerste bomen en struiken planten 

Moes- en bloementuin en heesterborders  mulchen 

 

Winter 2016 

Verder voorbereiden moestuin 

Verder voorbereiden bloementuin 

Inrichting ontmoetingsgelegenheid  

Ontwerp en voorbereiding bouw van de schuur 

 

Voorjaar en zomer 2017 

Aanleggen moestuin 

Aanleggen bloementuin 

Tuinieren en oogsten maar! 

 

Najaar 2017 

Planten bomen en heesters 

Tuinieren en oogsten maar! 

(rollatorpad?) 
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Winter 2017 

Evaluatie  

Start bouw schuur  

 

Voorjaar en zomer 2018 

Moestuinieren 

Verdere aanleg bloementuin 

Bouw schuur 

 

Najaar 2018 

Afbouwen schuur 

Bijplanten waar nodig 

Afronding project 

Beheer 

 

Het idee achter de dorpstuin is ‘ontmoeting door samenwerking’. Het beheer op termijn zien we 

daardoor niet zozeer als een last, maar vooral als een gezellige en ‘zin’-gevende activiteit die de 

saamhorigheid in het dorp kan bevorderen. 

Op dit moment is er een groep van 15 mensen die heeft aangegeven actief te willen zijn in de tuin. 

Wij schatten in dat het beheer van de tuin met een dergelijke groepsgrootte goed haalbaar is. 

Daarnaast zullen we onze werkdagen mede inrichten als dorpsactiviteit.  

 

De verschillende delen van de tuin hebben elk hun eigen beheervorm: 

- De bloemenweide wordt 2x per jaar gemaaid. Het maaisel wordt afgevoerd en hergebruikt 

als mulchmateriaal of compost. 

- De vruchtbomen krijgen 1x per jaar een vorm- en onderhoudssnoeibeurt. 

- De heesterborder wordt gemulcht totdat de heesters zich voldoende hebben ontwikkeld. 

Daarna kan deze border zich in beginsel redden en vraagt zij een incidentele 

onderhoudssnoei naar behoefte. 

- Het onderhoud van de bloementuin is afhankelijk van de inrichting, maar kan door de 

natuurlijke opzet van de tuin vrij beperkt blijven. 

- De groentetuin wordt ieder jaar opnieuw ingezaaid en ingeplant. Braakliggende delen 

worden bedekt of kunnen worden ingezaaid met groenbemester of akkerbloemenmengsel. 

- De verharding van het rolstoelpad en het ontmoetingsplein vraagt jaarlijks een klein 

onderhoud van het dichten van kuilen en verwijdering van onkruid. 

De werkgroepen die voor ieder onderdeel zijn gevormd hebben de regie over het beheer en voeren 

dit met hulp van anderen uit. 
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Oogst 

 

Met name van de fruitbomen en –heesters zal de oogst aanvankelijk gering zijn, maar in de loop der 

jaren groeien. De oogst is in beginsel bestemd voor het dorp. Van de moestuin kunnen we ons 

voorstellen dat, gezien de relatief vele arbeidstijd die daar kan zitten, een deel van de oogst gebruikt 

kan worden door de moestuinders. Dat zal zich nog uitwijzen. 

Van het oogsten willen we zo mogelijk een feestelijk gebeuren maken als dorpsactiviteit met gezellig 

samenzijn.  

Door verkoop van de oogst – al dan niet  in verwerkte vorm - kunnen we naar wij hopen de lopende 

beheerkosten voor een deel financieren. 

Maar vooral hopen wij er met vele dorpsgenoten van te smullen! 

 

 



 

 

De smaak van diversiteit  Een groen hart voor Den Andel 23 

 

6 Begroting 

kosten financiering

Grondbewerking en inzaai 3.228€             

waarvan 32 uur eigen inbreng 704€                 

Rolstoelpad 18.396€           

Boomgaard en heesterborders 9.944€             

waarvan 196 uur eigen inbreng 4.312€             

 en eigen opkweek 150€                 

Bloementuin 12.441€           

waarvan 240 uur eigen inbreng 5.280€             

en eigen opkweek 250€                 

Moestuin 880€                 

waarvan eigen opkweek 100€                 

Ontmoetingsgelegenheid 9.159€             

waarvan 108 uur eigen inbreng 2.376€             

Schuur 19.767€           

waarvan 360 uur eigen inbreng 7.920€             

Hekwerk 5.524€             

waarvan 52 uur eigen inbreng 1.144€             

Gereedschap en maaiers 7.809€             

Publiciteit 300€                 

Totaal eigen inbreng 22.236€           

Eigen inbreng 22.236€           

Toegezegde bijdrage gemeente Winsum 180€                 

Benodigde financiering 65.032€           

Totale begroting 87.448€           87.448€            

 

Toelichting op de begroting 

 

De uren zelfwerkzaamheid zijn begroot op € 22 per uur. Deze uren bedragen totaal 988 uur. 

Vergaderuren en andere voorbereidingstijd zijn hierin niet meegenomen. De uren zelfwerkzaamheid 

zijn schattingen; de werkelijk gemaakte uren zijn waarschijnlijk hoger. 

De gemeente heeft toegezegd de klic melding voor ons te doen (€ 180,--). Over verdere 

cofinanciering door de gemeente Winsum (in de vorm van subsidie en/of inzet bij het beheer) zijn we 

gesprek. 
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