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1.1 Doelstelling 

Het ontstaan van het initiatief komt van enthousiaste bewoners uit de wijk Arlo in Tynaarlo met als 

doel om gezamenlijk groenten te verbouwen en vanuit de Duurzaamheidsambitie 2025 van de 

gemeente Tynaarlo “Dorp van de Toekomst” (stimulering krachtige en zelfvoorzienende dorpen). 

Deze ambitie is er onder andere gericht op het stimuleren van “noaberschap” en het gezamenlijk 

beheren en onderhouden van een buurttuin om zodoende gezonde producten te delen en te eten. 

Tevens wordt op deze manier een bijdrage geleverd op het terugdringen van de CO2 belasting 

door het eten van eigen verbouwde groente in plaats van het eten van groenten die van veraf 

aangevoerd worden.  

Het stimuleert de bewustwording van onze invloed op het klimaat. (ecologische voetafdruk) 

 

Het gezamenlijk beheren en onderhouden houdt in dat gezamenlijk het gehele terrein wordt 

beheerd. (Circa 2.000m2) Daarbinnen bestaat in gezamenlijk overleg de mogelijkheid voor het 

beheren van een eigen stukje tuin (tegel 25 m2). Als je deelneemt aan het beheren van de 

moestuin conformeer je je aan de doelstellingen en de “tuin-regels” die gezamenlijk opgesteld 

worden.  

 

Belangrijke termen welke van toepassing zijn op “moestuin Arlo”: 

- “Noaberschap” en samenwerken; 

- Duurzaam, biologisch, educatief en experimenteren; 

- Buitenwerken en gezond eten; 

- Gezamenlijke inspanning met de nadruk op gezelligheid 

- Eén tuin maar toch ook mogelijkheid voor een stukje grond om zelfstandig te beheren; 

- Volgens de tuinregels; 

- Gezamenlijke tijdsbesteding maar inzet naar vermogen 

- Vaste contributie en lasten gezamenlijk delen 

 

Duurzaam: ontspanning, gezonde voeding, eigen producten verbouwen, leren, met zorg, in de 

natuur, lekker, lokale economie (ruilen) 

 

De gemeente stimuleert deze burgerinitiatieven vanuit de Duurzaamheidsvisie 2025 “Dorp van de 

Toekomst”. Daarom stelt de gemeente de grond tegen relatieve lage huur kosten ter beschikking 

en ondersteunt de start met een subsidie.  

 

 

 

 



 

 

 
 

1.2 Oprichting 1 januari 2017 

Het initiatief is ontstaan in 2015 met de benadering van de huidige gebruiker Jan Pieters en de 

gemeente Tynaarlo door Jacob Mathijssen en Henk Klaassens. Het plan was om een stuk grond 

te huren bij de Arlo om deze in te richten als tuin. Dit is toen niet gelukt in verband met het 

geplande zaai periode en de oogst voorwaarden die daar al aan vast gekoppeld waren. In 2016 

heeft de gemeente Tynaarlo ons benaderd of wij nog belangstelling hadden voor het inrichten van 

de buurttuin. Dit is het vertrekpunt geweest voor het verder uitwerken van het plan.  

Op 29 december 2016 is het eerste buurttuin overleg gepland en zijn er afspraken gemaakt voor 

de verdere invulling. Dit had als doel om in januari 2017 te starten met de inrichting van de tuin. 

De buurttuincommissie is formeel gestart op 1 januari 2017. Aanwezig: Mireille Blauw, Bert 

Venema, Marino Berghout, Gerrit Timmer, Jacob Mathijssen en Henk Klaassens.  

Per 1 april 2017 is een huurovereenkomst met de gemeente aangegaan voor een periode van 4 

jaren. Op 1 januari 2021 gaat de gemeente en de commissie in overleg voor een eventuele 

verlenging. 

 

1.3 Organisatie 

De buurttuin wordt ondergebracht onder de Buurtvereniging Arlo. De buurttuin heeft zijn eigen 

bestuur en een technische tuincommissie. 

 

Eerste bestuur: 

Henk Klaassens  voorzitter 

Mireille Blauw  penningmeester 

Bert Venema  secretariaat 

Jacob Mathijssen lid 

Marino Berghout  lid 

Gerrit Timmer  lid 

Arjan Jansen   lid 

 

Eerste technische commissie: 

Marino Berghout 

Gerrit Timmer 

Jacob Mathijssen 

Arjan Jansen 

 

Overleg: 

Frequent zal er een bestuursvergadering gehouden worden. De frequentie wordt nog nader 

bepaald.  

 

 

De technische commissie is belast met het ontwerp/ beplantingsplan (tuin kalender) van de tuin 

en de planning (onderhoud kalender) van gezamenlijk onderhoud.  



 

 

 

De tuinleden zijn de bewoners van de wijk Arlo. Aan het eind van elk jaar vindt een evaluatie van 

de belangstelling uit de wijk Arlo plaats. De statuten zullen desgewenst aangepast worden indien 

de belangstelling van het aantal leden van de wijk Arlo ernstig te kort schiet. Wellicht is het dan 

mogelijk om ook andere inwoners van het dorp Tynaarlo te betrekken bij de moestuin.  

Voor de OBS in Tynaarlo is ruimte vrijgehouden om eventueel met het oog op educatie een tuin 

in te richten. 

 

1.4 Financiën 

De inkomsten voor het beheren van de tuin worden gegenereerd uit: 

- Lidmaatschap kosten: 10,- euro per lid per jaar; 

- Huur eigen “tegel” van 5 x 5 meter voor 10,- per jaar  

- Eénmalig een bedrag van 50 euro voor opstart doeleinden. 

- Verkoop van producten; 

- Subsidies (inclusief éénmalige start subsidie van de gemeente 1.300,- euro)) 

 

Huur: 120 euro per jaar te voldoen rond november dat van het betreffende kalenderjaar. 

 

De begroting van de buurttuin wordt door het Bestuur en de Technische commissie gezamenlijk 

opgesteld en beheerd. Op verzoek kan deze door leden worden ingezien. 

 

1.5 Tuin-regels  

- Het gehele terrein wordt door alle leden onderhouden; 

- Het tuinieren geschiedt ecologisch; 

- Gezamenlijk wordt een gewassen programma opgesteld 

- Het algemeen belang van de tuin gaat voor op het individueel belang; 

- Er wordt een onderhoud schema opgesteld waaraan alle leden deelnemen; 

- De opbrengsten worden gedeeld onder de leden (geldt niet voor de individuele tegel); 

- Men geeft en staat open op feedback wanneer iemand zich niet aan de tuinregels houdt; 

- Er geldt respect voor elkaars mening en ideeën; 

- Er wordt een mate van toezicht uitgevoerd door bestuur en technische commissie; 

- Men dient lopend of op de fiets naar de tuin te komen. Er worden geen voertuigen t.h.v. 

de toegang van de tuin aan de Arlo geparkeerd; 

- De tuin wordt netjes gehouden. Er mag geen verpaupering optreden of zwerfvuil 

aanwezig zijn; 

- Er wordt rekening gehouden met het uitzicht vanuit de woningen op de tuin; 

- Mochten er klachten zijn worden deze gezamenlijk in alle redelijkheid opgelost. 

- Overige: lees voorwaarden bij de huurovereenkomst met de gemeente   


