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Vertrekpunt

• Een stuk vruchtbare grond van 2700 m², 

erfpachtovereenkomst met Infrabel

• Zeer verstedelijkte gemeente, vooral 

verharde ondergrond, weinig groenzones

• Een projectoproep « agenda 21, type II »

• Politieke wil



Omschrijving project

• demonstratie van wat er zoal mogelijk is 

in een Brusselse tuin

• bijeenkomsten, workshops en 

uitwisseling van know-how

• band met natuur aanhalen

• Bijdragen aan het groene weefsel en 

biodiversiteit van de stad

• Samenwerking met verenigingsleven



De grote fasen (begin 2008)

Eind 2007 en begin 2008

– Het project wordt aanvaard: 

subsidie van 25.000

– Zoektocht naar en 

ontmoetingen met partners

– Bezoek aan het terrein 

April 2008

– Eerste ontmoeting met 

geïntereseerde partners

– projectvoorstellen



De grote fasen(2008)

Mei/juni/juli 2008

– Invulling van de deelname 

van elke partner

– Realisatie van het collectieve 

project en opstellen van een 

charter 

September 2008

– Uittekenen van de 

verschillende projecten op 

plan

Herfst 2008

– Zoektocht naar aannemer 

voor grote werken

– Eerste reeks lezingen over de 

plantenwereld



Tuinplan

(september 2008)



De grote fasen (2009)

Februari 2009 

– Aanleg van het terrein

– Voorstelling van het project aan het 

publiek

Mei 2009

- Verenigingen krijgen toegang tot hun 

zone en gaan van start met hun 

projecten







De grote fasen (2010)
Aanleg van de onthaalzone, verfraaiing van de zones, activiteiten, eerste opendeurdag 



Werking van de tuinen

• De rol van de verenigingen: beheer en 

activiteiten

• Bewonerparticipatie: regelmatige of bepaalde 

tijdstippen

• Rol van de gemeente: coördinatie en promotie



Kostenplaatje

• 60.000 euro voor de aanleg 

• 12.650 euro werkingskosten  

• lezingen

• activiteiten

• werkinstrumenten

• planten en zaden

• opendeurdag

• nieuwe projecten van verenigingen



Moeilijkheden

• Budgetbeheer 

• Uitvoeringstermijnen

• Het kader waarbinnen verenigingen konden 

meedoen. 

• Agendabeheer van de verenigingen: allemaal 

verschillend

• Kennisconflicten onder de « gepassioneerden »

• Interesse van de inwoners aanwakkeren

• Water



Onmisbare ingrediënten

• Flexibiliteit/ aanpassingvermogen

• Tijd

• Goed humeur



Sterktes van het project

- Tuin van de verenigingen: uitwisseling 

creativiteit en nieuwe partnerschap (bijv: « le 

jardinier a bon dos », …)

- Groeiende deelname

- Sociale en culturele mix op het terrein

- Nieuwe initiatieven 

- Brengt wat leven in de wijk



Dank u voor uw aandacht!

Judith Charlier: milieu@etterbeek.be


