Groenten en fruit uit
dorps- en stadstuinen
Verbouwen van groenten en fruit
voor en door de Mienskip

www.sudwestfryslan.nl

In verschillende dorpen en wijken zijn groentetuinen
waar inwoners samen groenten en fruit verbouwen.
Zij telen dit voor de lokale gemeenschap.
Deze groentetuinen zijn een mooi voorbeeld van
duurzaamheid. De groenten en het fruit worden
geteeld in het dorp of de stad. Voor inwoners van
dit dorp of deze stad. De producten worden dus
niet vervoerd en er is dus geen CO2-uitstoot. En er
worden geen chemische onkruidbestrijder gebruikt.
Gezonde producten dus.

Voorbeelden
• Dorpstuinen, onder meer in Makkum, Heeg en
Pingjum.
• Stichting Stadslandbouw Sneek, een samenwerking van verschillende landbouw- bedrijven rond
Sneek.
• Community Supported Agriculture (CSA) Ús Hôf
in Sibrandabuorren, deelnemers met een abonnement ontvangen wekelijks groenten en fruit.

Iedereen die plannen heeft voor een dorpsof stadstuin kan informatie hierover lezen
in deze folder.
• Wat kan de gemeente voor ons doen?
• Hoe komen we aan grond voor een tuin?

•
•
•
•

Met welke regels krijgen we te maken?
Mogelijkheden om uw plan te financieren
Hoe u kennis op kunt doen
Betrekken vrijwilligers

Wat kan de gemeente voor ons doen?
Wij helpen u graag bij uw plannen voor een dorps- of
stadstuin. De gemeente kan:
• onder bepaalde voorwaarden grond beschikbaar
stellen
• meedenken over regelgeving zoals bestemmingsplan
• een kleine financiële bijdrage leveren
Regelmatig organiseren we bijeenkomsten waar
u andere initiatiefnemers uit de gemeente kunt
ontmoeten. Als initiatiefnemer moet u zelf uw
plannen verder uitwerken en concreet maken.
Uw contactpersoon is de dorpen- of wijkencoördinator. U kunt met hem/haar uw plannen bespreken.
Hij/zij zal proberen u verder te helpen. Uw dorpenof wijkencoördinator kunt u bereiken via mail:
teamsdb@gemeenteswf.nl of telefoon 14 0515.

Hoe komen we aan grond voor een tuin?
Er zijn verschillende manieren om aan grond te
komen. In Makkum en Heeg heeft Zorggroep Tellens
grond beschikbaar gesteld. Ook in andere plaatsen
werken initiatiefnemers met plaatselijke organisaties. Soms kan de gemeente grond beschikbaar
stellen voor een initiatief van een groep inwoners.
Dit kan wanneer:
• De grond is beschikbaar, dus niet verpacht of
verhuurd.
• Het plan past in de omgeving. Daarbij kijken we
naar veiligheid, overlast enz.
• Het terrein is openbaar toegankelijk voor alle
bezoekers.
• De initiatiefnemers tonen aan dat er draagvlak in
de omgeving is.
• De aanvrager is een stichting, vereniging of
coöperatie.

• Er bouwlocaties zijn waar nog niet gebouwd
wordt. Dit is dan altijd tijdelijk.
Wanneer u grond van de gemeente gebruikt, dan
sluiten wij een huurcontract met u af zodat alle
afspraken op papier staan. We vragen een huurprijs
van € 50,- per jaar.

Met welke regels krijgen we te maken?

Fotocollage van de dorpstuin in Makkum bij
zorgcentrum Avondrust - fotograaf Lesanka
Honigh
• Via het Iepen MienskipsFûns van provincie
Fryslân. Dit fonds richt zich op initiatieven vanuit
de gemeenschap.

Als u met uw plan bij ons komt, dan:
• Kijken we of de grond niet verontreinigd is. Want
als u voedsel gaat verbouwen, moet de grond
schoon zijn.
• Kijken we of uw plan in het bestemmingsplan
past. In dit plan staat wat er met de ruimte mag
gebeuren. Als gebruik als tuin niet is toegestaan,
dan moet u een omgevingsvergunning aanvragen.
Hiervoor moet u betalen.

Wij kunnen wel wat hulp gebruiken. Wie
kan ons helpen?

Hoe krijgen we geld voor een tuin bij
elkaar?

Organisaties die u kunnen helpen zijn:

Voor de aanleg van de tuin en voor zaden en stekjes
is geld nodig. Om aan geld te komen kunt u:
• Bedrijven in uw dorp of wijk vragen of ze mee
willen helpen.
• Een inzamelingsactie organiseren.
• Fondsen zoals het Rabo Coöperatiefonds of het
Oranjefonds aanschrijven.
• Een duurzaamheidssubsidie bij de gemeente
aanvragen. Deze is bedoeld om duurzame ideeën
op gang te brengen.

In elk dorp of iedere wijk zijn er mensen die u kunnen
helpen bij:
• Tuinieren
• Organiseren
• Begeleiden vrijwilligers
• Zaken die te maken hebben met
voedselvoorziening

• Netwerk Duurzame Dorpen organiseert
ontmoetingen en een internetplatform om ervaringen te delen. U kunt zich aanmelden voor de
voedselwerkplaats.
www.netwerkduurzamedorpen.nl
• Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij
helpt mensen zelf hun leefomgeving te veranderen en verbeteren. www.knhm.nl
• Landschapsbeheer Fryslân werkt samen met
inwoners aan de kwaliteit van het Friese
landschap. www.landschapsbeheerfriesland.nl

• Misschien is uw idee een leuke opdracht voor een
opleiding aan het Nordwin College of het Van
Hall Instituut.
• Gemeente Súdwest-Fryslân organiseert een
aantal bijeenkomsten waar u mensen achter
andere initiatieven kunt ontmoeten.

Hoe komen we aan vrijwilligers?
Vrijwilligers kunt u het beste zoeken u in uw directe
omgeving. Dit kan door:
• Persoonlijke contacten
• Organiseren van bijeenkomsten
Het Netwerk Duurzame Dorpen kan u helpen om
het netwerk in uw dorp of wijk in beeld te brengen.

Hoe nu verder?

bieden, neem dan contact op met het sociale
Gebiedsteam. Dit kan via telefoonnummer 14 0515 of
via het contactformulier op de website.

Nuttige websites
• Netwerk duurzame dorpen
www.netwerkduurzamedorpen.nl
• Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij
www.knhm.nl
• Landschapsbeheer Fryslân
www.landschapsbeheerfriesland.nl

Tenslotte
Ga lekker aan de slag, vier uw succes en houd regelmatig een gezamenlijk oogstfeest.
Maar vooral: geniet van uw tuin!

Als initiatiefnemer bent u aan zet om uw plannen
verder uit te werken, concreet te maken en uit te
voeren.
Wij adviseren u om klein te beginnen. Maak de
tuin zo groot dat uw initiatiefgroep het zelf kan
onderhouden. Als het goed gaat, kunt u altijd nog
uitbreiden.
Wanneer u denkt dat u iemand die verder van
de arbeidsmarkt staat een nuttige activiteit kunt

Gemeente Súdwest-Fryslân
telefoonnummer 14 0515
dorpen- en wijkencoördinator via mail:
teamsdb@gemeenteswf.nl
of via het contactformulier op de website

