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Stadsdeelwethouder Milieu, Groen, Kunst &

In een moestuin kan je letterlijk trots kweken.

Fotografie: Shirley Brandeis
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‘Moestuinen dragen bij aan een beter

‘Het is een mooie manier om buiten
te zijn en een reden om naar buiten te
gaan!’

Je eigen producten oogsten en tegelijkertijd je eigen buurt mooier maken!

Goed voor je gezondheid

klimaat en een duurzame toekomst.’

Meer contact tussen bewoners
Fotografie: Maarten Polman

Een moestuin nodigt uit tot beweging en
gezond eten. Tuinieren haalt je weg uit dagelijkse beslommeringen, je komt tot rust en
je bent in de buitenlucht in beweging. Dat
is allemaal goed voor je gezondheid!
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tuin leer je je buren kennen.’
‘Het is leuk om samen bezig te zijn en

Buurtmoestuinen

Tuinen van West *

Volkstuinen

Schooltuinen

bijvoorbeeld plantjes te ruilen’

1) De Dovenetel, Johan Ammanhof

15) Kwekerij Osdorp, Osdorperweg 937

28) Bijenpark Nieuw,

39) Schooltuin Jan P. van Blijdestijn, Staalmeesterslaan 435

2) Moestuin De Punt, Stoomgemaalstraat

16) Nutstuin De Oase, Haarlemmerweg 701

3) Reimerswaaltuin 1, Viveportenstraat 58

17) Nutstuin Lutkemeer, Lutkemeerweg

29) De Groote Braak, Daveren 25

41) Schooltuin A. Ridderbos, Burgemeester De Vlugtlaan 2

4) Reimerswaaltuin 2, Saafingenstraat/ Osorperban

18) Nutstuin De Ark, Nico Broekhuysenweg

30) Tuinpark V.A.T, Lies Bakhuyzenlaan 17

42) Schooltuin Osdorp, Troelstralaan 1

5) Moestuin Sonderbuur, Sonderbuur

19) Melkveebedrijf Worm, Osdorperweg 571

31) Ons Buiten, Riekerweg 15

43) Schooltuin Jan Toorop, Willem van Konijnenburgstraat 10

6) De Groene Vaart, President Allendelaan 733

20) Groentenkwekerij Kuiper, Osdorperweg 575

32) De Bretten, Seineweg 16

7) Moestuin Wijsgerenbuurt, Parmenidestraat

21) Groentenkwekerij CNT Stricker, Osdorperweg 541

33) Tuinpark Osdorp,

8) Kok, de Kweker, zijn vrouw en hun Buurman,

22) Boerderij De Melkweg, Lutkemeerweg 149

Een moestuin kan een manier zijn om
tijdelijk invulling te geven aan een

Lodewijk van Deysselstraat 61

braakliggend terrein, zoals nu op het

9) De Buurtboomgaard, Bernard Loderstraat

Reimersveld (12) en Confusiusveld (13)
Fotografie: Henriette Waal
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‘Hééé, ik ken jou van de tuin!’ Door de

Tijdelijke tuinen

‘Na een dag werken achter de computer
is het leuk om ’s avonds echt iets met je
handen te kunnen doen.’
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- Paulus de Wilt
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Een gezamenlijke moestuin brengt
mensen met verschillende culturele
achtergronden samen en is educatief.
Kinderen kunnen er leren over natuur,
klimaat en gezond eten. Stap op de
fiets en ga eens kijken bij deze bijzondere groene plekken in de Westelijke
Tuinsteden!”
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Het is mooi dat bewoners vaak zelf het
initiatief nemen voor een moestuin en
deze ondersteund door het stadsdeel
of woningcorporatie aanleggen. Dat
maakt mensen echt betrokken bij hun
buurt.

Fotografie: Rufus de Vries
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“Je eigen tomaten, courgettes of pompoenen verbouwen en tegelijkertijd je
eigen buurt mooier maken! Het realiseren van een (tijdelijke) buurtmoestuin is
een goede manier om met bewoners
het openbaar groen nieuw leven in te
blazen en een buurt leefbaar te houden tijdens stedelijke vernieuwing.

Moestuinen in Nieuw-West

In Nieuw-West is een ‘moestuinentrend’ aan de gang. Groenten en
fruit wordt verbouwd in schooltuinen,
volkstuinen, De tuinen van West én in
de ‘buurtmoestuin’. Een buurtmoestuin
is een tuin in de wijk waar bewoners
samen groenten en fruit verbouwen en
elkaar ontmoeten.

Fotografie: Shirley Brandeis

STATION SLOTERDIJK

10) Hanno Klein Tuin, Burgemester Vening Meineszlaan

Een tijdelijke tuin kan op allerlei creatie-

11) Moestuin Suze Robertson, Suze Robertsonstraat

ve manieren worden ingericht, bijvoor-

12) Reimersveld, Reimerswaalstraat

beeld met (mobiele) tuinbakken.

13) Confuciusveld, Socratesstraat
14) Medicinale Kruidentuin, President Allendelaan 733

10.

23) Boerderij en zorgboerderij De Boterbloem,
Lutkemeerweg 262

40) Schooltuin J.A. Nijkamp, Dr. H. Colijnstraat 90

Baron Schimmelpenninck van der Oyeweg 4

Overige moestuinen
44) Celtic fields, Lutkemeerweg

Baron Schimmelpenninck van der Oyeweg 10

45) Natuurtuin De Wiedijk , S.F. van Ossstraat 1

34) De Eendracht, Joris van de Berghweg 4
35) T.I.G.E.N.O., Nico Broekhuysenweg 4

24) Groentenkwekerij H. Celie, Raasdorperweg 80

36) Eigen Hof, Sloterweg 1173

25) Groentenkwekerij Wim Bijma, Osdorperweg 943

37) Lissabon, Sloterweg 865

Fietsroute langs buurtmoestuinen

26) Melkveebedrijf Zaal, Haarlemmerweg 731

38) Oude Bijenpark, Sloterweg 787

Route langs volkstuinen, schooltuinen en

27) Restaurant Rijk van de Keizer, Joris van den Berghweg 101-111

tuinen van West

*

Deze bedrijven en tuinen zijn niet altijd
zondermeer vrij te bezoeken, kijk op de
website voor meer informatie.
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De Dovenetel (1985) - Johan Ammanhof
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De Groene Vaart (2009) - President Allendelaan 733

De Hanno Klein Tuin (2010) - Burgemeester Vening Meineszlaan

Moestuin de Dovenetel is de oudste moestuin van Nieuw-West. Een bewoner legde

De Groene Vaart is de moestuin van Stichting Vrouw en Vaart. Vrouwen met

De Hanno Klein tuin (vernoemd naar de maker van de tuin) is ‘s werelds eerste

de tuin aan omdat hij het belangrijk vond om iets te doen voor zijn buurt en voed-

verschillende culturele achtergronden uit de buurt onderhouden de tuin en leren

moestuin die geschikt is gemaakt voor rolstoelers en scootmobielers. Er staan veer-

selproductie zichtbaar te maken in de stad. Twintig bewoners hebben een tuintje.

tuinieren volgens het principe van permacultuur. Tegelijkertijd wordt educatie over

tien bakken, zo groot als een eettafel, gevuld met twintig centimeter aarde. Je kunt

Twee tuintjes zijn voor de kinderen uit de buurt, ze krijgen hier les van een tuinman.

gezonde voeding gegeven. De tuin is er ook voor kinderen en bewoners uit de

eraan werken zonder te bukken.

buurt.

‘Het realiseren van een moestuin is een goede manier om met bewoners
het openbaar groen nieuw leven in te blazen. Het brengt mensen met verschillende culturele achtergronden samen, is educatief en vanuit economisch oogpunt een uitkomst voor mensen met een kleine beurs.’
Moestuin Wijsgerenbuurt (2009) - Parmenidesstraat
Fotografie: Shirley Brandeis
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Al twintig jaar lag er een ‘geheim’ moestuintje van een bewoonster op het grasveld
aan de Parmenidesstraat. Een mooi voorbeeld om het groen in de wijsgerenbuurt
beter te gebruiken, vond woningcorporatie Ymere. Samen met bewoners is vervol-

2

gens een moestuin aangelegd. Omwonenden kijken aan de achterkant van hun
huis op de tuin uit. Sinds de tuin er is hebben bewoners meer contact met elkaar, ze

Moestuin De Punt (2011) - Stoomgemaalstraat/ Osdorperban

Deze nieuwe ‘tijdelijke’ moestuin blijft in elk geval vijf jaar om de buurt tijdens de
vernieuwing leefbaar te houden. De tuin wordt een ontmoetingsplek waar
ouders werken, terwijl kinderen in de buurt spelen.

kennen elkaar ‘uit de tuin’.
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T

Moestuin Suze Robertssonstraat (2011) - Suze Robertsonstraat

Een tijdelijke tuin (vier jaar) tussen sloop en de nieuwbouw. Nieuwe en oude bewo-

ijdelijk

ners kunnen elkaar alvast leren kennen . En de moestuin past goed bij de duurzame
uitstraling die de nieuwbouw in Overtoomse Veld krijgt.
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Medicinale kruidentuin Sloterplas (2011) - President Allendelaan 2

Buurtmoestuinen

Fotografie: Shirley Brandeis

In de toekomstige Natuurspeeltuin in het Sloterpark komt een bijzondere kruidentuin.
Er komen kruidenplanten in met een medicinale werking. De kruiden geven geur en
kleur aan de tuin én trekken insecten en vlinders. Bewoners gaan de plantenbakken
vullen en onderhouden.
= in ontwikkeling

T
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= Tijdelijke (1-5 jaar) tuin in stedelijke vernieuwingsbuurt of op braakliggend terrein

Fotografie: Maarten Polman

Reimerswaaltuin
Parmenidesstraat

‘Na een dag werken achter de computer is het leuk om ’s avonds echt iets

8

met je handen te kunnen doen.’

Lodewijk van Deysselstraat 61

Moestuin Reimerswaalbuurt 1 (2008) - Osdorperban/ Viveportenstraat

In 2009 is het Stedelijk Museum samen met de kunstenaars van het ‘Wilde Westen’
deze buurtmoestuin en -keuken begonnen. Bewoners van Buurt 5 kunnen voor een

Door Ymere en het Buurt Beheerbedrijf Nieuwe Reimerswaal (BBNR) is in 2008 een

Tuinen van West

symbolisch bedrag een tuintje huren. Ook als u geen moestuintje heeft bent u wel-

moestuin aangelegd op een voormalig grasveld. Bewoners houden vanuit hun wo-

kom om tijdens de openingstijden een kop koffie of thee te komen drinken of mee

ning toezicht op de tuin die letterlijk onder hun balkon ligt.
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De Kok, de Kweker, zijn vrouw en hun Buurman (2009)

Tussen het stedelijk gebied van stadsdeel Nieuw-West, de Haarlemmerweg (N200),

te doen aan kookactiviteiten.

Halfweg en de Ringvaart Haarlemmermeer ligt Tuinen van West, een groen natuuren recreatiegebied in wording. Het is een prachtig groen gebied, waar je heerlijk

Reimerswaaltuin 2 (2009) - Osdorperban/ Saafingenstraat

kunt wandelen en fietsen én van dichtbij kunt zien hoe zuivel en honing worden
verwerkt en groenten en fruit worden gekweekt. Langs de route bent u van harte

Na het succes van de eerste tuin in de Reimerswaalbuurt is een tweede tuin aange-

welkom bij de verschillende bedrijven*. Wilt u meer weten over Tuinen van west? Kijk

legd. Het gras tussen de huizen veranderde in 18 tuintjes in speelse vormen verbon-

dan op www.nieuwwest.amsterdam.nl/tuinenvanwest

den met schelpenpaadje. Dit jaar is er flink geoogst: courgette, paprika, pompoen,

* Deze bedrijven en tuinen zijn niet altijd zondermeer vrij te bezoeken, kijk op de website voor meer informatie

De Kok, de Kweker, zijn vrouw en hun Buurman

Fotografie: Henriette Waal

Fotografie: Henriette Waal

prei, aardappels, kruiden en zonnebloemen.

De Kok, de Kweker, zijn vrouw en hun Buurman

‘Zo kom je nog eens ergens anders dan thuis en in de winkel. Je bent lekker
bezig in de buitenlucht. Je kunt sla en kruiden verbouwen en opeten. En je
komt in contact met anderen. Eén keer per maand komen we bij elkaar om
bij te kletsen. Dan neemt iedereen eten en drinken mee.’

Moestuin Wijsgerenbuurt

5

Moestuin Sonderbuur (2011) - Sonderbuur
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Ieder jaar krijgen basisschoolleerlingen van de lente tot de herfst een schooltuintje
onder hun hoede. In de schooltuinen leren kinderen waar hun voedsel vandaan
komt en wat de relatie is tussen voeding, gezondheid en natuur.
Colofon
Samenstelling: Eva Lems en Wiebe van der Veen
Grafische vormgeving: Chris van der Hoef en Liliane Smith
Copyright: de auteurs
Druk: 1000x, 1e druk maart 2011
Meer informatie:
www.nieuwwest.amsterdam.nl/buurtmoestuinen
Email: info@nieuwwest.amsterdam.nl
Telefoon: 14-020
We bedanken iedereen die heeft meegewerkt aan de
totstandkoming van deze kaart.

C-Change
Deze kaart is mede mogelijk gemaakt door het
Europese project C-Change. C-Change maakt steden klimaatbestendig door mensen te betrekken bij
klimaatverandering en ontwikkelingen in het openbaar gebied die bijdragen aan een beter klimaat en
die veilig en duurzaam zijn. Overal in Europa werken
bewoners aan buurtmoestuinen. Deze zijn hierdoor
een verbindende schakel tussen bewoners van Europa
in hun samenwerking voor een beter klimaat en een
duurzame toekomst.
Meer informatie kijk op www.cchangeproject.org

Naast de groenten die de nieuwe moestuin in de Wildeman- en Blomwijckerbuurt

De Buurtboomgaard wordt een gezamenlijke kijk- en doetuin. De tuin is een initiatief

gaat opleveren, is de plek vooral bedoeld om elkaar meer te zien, elkaar beter te

van bewoners om elkaar te blijven ontmoeten, samen te werken en samen een

leren kennen en een gezellige sfeer te maken op straat. Verder zijn er plannen om
in de Garage Notweg te gaan koken met de producten uit de moestuin.

De Buurtboomgaard (2011) - Bernard Loderstraat

Schooltuinen

T
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mooie (en smakelijke) buurt te creëren. En het wordt een plek waar kinderen
iets kunnen leren over planten en gezonde voeding.

Deze uitgave is met de meeste zorg samengesteld. De
samenstelling beoogt niet compleet te zijn, maar wel een zo
representatief mogelijk beeld te geven van de moestuinen in
Nieuw-West. Voor onjuistheden kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Aan de gegevens op deze kaart kunnen
geen rechten worden ontleent.

Fotografie: Maarten Polman
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op de fiets door ‘eetbaar’ Nieuw-West

