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Uw eigen
Stukje Community
Garden
in een urban omgeving aan de Biesenwal

BIOLOGISCH
PUUR NATUUR
OVER
DE TUIN
Een echte urban community moestuin aan
de Maas. Waar initiatieven van het Landbouwbelang en mensen uit de omringende buurten terecht kunnen voor hun dagelijkse portie fruit. Een plek waar eigen
initiatief en zelfredzaamheid voorop staan. Om samen een
duurzame gemeenschap te vormen die onafhankelijk opereert en alleen een enkelmalige financiering nodig heeft om
op te starten.

WIE IS DE COMMUNITY
• Mensen uit de buurt die het leuk vinden een eigen tuintje
te hebben.
• Verschillende initiatieven binnen het Landbouwbelang als
Maastricht goos Vegan en Kometen.
• Restaurants in de omgeving.
w w w w.landbouwbelang .org /garden

Groente, fruit en kruiden uit je eigen tuintje. Zelf
met veel liefde en zorg verbouwd. Uw eten zal
nog nooit zo lekker zijn geweest!
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Producten uit uw eigen tuin zijn gratis.

Met je handen in de aarde tot rust komen.

Elkaar helpen en gezellig samen genieten.

Onafhankelijk
Voor iedereen ondersteund door het
Landbouwbelang

@ Goto Media
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Onafhankelijk
in Gezamelijk
Beheer
met Jaarlijks evenementen voor familie en vrienden

EDUCATIEF
& INNOVATIEF
Het Landbouwbelang gaat rondleidingen geven
vooral gericht op de jeugd en de moestuin promoten als voorbeeld van zelfredzaamheid voor
jong en oud.
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Vernieuwend

Door het zelfbestuur van de community

Jaarlijks organiseren we twee evenmenten
een in de lente en een oogstdankfeest in de herfst.
Een gezellig samen komen met familie en vrienden om in
de tuin te werken en te genieten van de oogst. Tevens de
optimale manier om nieuwe mensen aan onze community
voor te stellen.Producten uit de tuin te verkopen om zo
het potje voor algemeen onderhoud te kunnen spekken.
En mensen bewust maken van gezonde zelf verbouwde en
gemaakte producten.

Rondleidingen

Gericht op jeugdige bezoekers

Kleine evenementen
Jaarlijks voor family en vrienden

Van & Voor Maastricht
Passend binnen de huidige gebiedsontwikkeling en een aanwinst voor de stad.

@ w w w.GotoMedia.biz

EEN SAMENWERKING VAN
•
•
•
•

Culturele Vrijplaats Landbouwbelang
Gemeente Maastricht
Nautica Jansen
De aanliggende buurt platforms.
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