
Buurttuin Sleat-Wikel

Duurzaam, gezond en 
sociaal!
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Even voorstellen
Tanja Kombrink uit Sleat: buurtwerker bij Stichting Sociaal Werk 

De Kear, molenaar op de korenmolen van Sleat, beheerder 

minibieb Sleat, kruidengeneeskundige, Stadsheks, moestuinierder 

in het klein en graag bezig voor en met mensen.

Sandra Put uit Wikel: eigenaar Uitgesproken Totaalcommunicatie 

(journalistiek, tekst en communicatie), beheerder minibieb It Lytse 

Boekehus, It Winkeltsje (voor het goede doel), moestuinierder in 

het klein en voorstander van sociale verbinding.
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Ons idee (doel)

Buurttuin Sleat-Wikel

• Lokaal: goed voor milieu en portemonnee.

• Sociaal: ontmoetingsplek/verbinding: mei en 
foar elkoar.

• Inclusief: gezond eten toegankelijk voor 
iedereen, ook letterlijk toegankelijke tuin. Ieder 
met zijn of haar eigen idealen, maar met 
respect voor elkaar.

• Educatief: kinderen laten kennismaken met 
hoe groenten groeien.

• Preventief: gezond eten en eenzaamheid 
tegengaan.

• Ondersteunend: ook voor mensen die minder 
draagkrachtig zijn.Buurttuin Sleat-Wikel 4
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https://binnenstebuiten.kro-ncrv.nl/buitenleven/video/sociale-moestuin-in-het-friese-nieuwehorne


Nu jullie!
Wie ben jij en waarom wil jij een buurttuin?



Brainstormen!

Wat voor soort tuin?

• Biologisch?

• Permacultuur?

• Moestuin: groenten en/of fruit?

• Bloemen?

• Kas?

• Kippen?

• Wormenhotel?

• Bijen?

• Meer dan alleen groenten en 
fruit?

• Grootte?

Voor wie?

• Inwoners Sleat en Wikel?

• Inwoners uit andere 
plaatsen?

• Deels voor de 
Voedselbank?

Overige zaken

• Locatie/grond?

• Lidmaatschap?

• Subsidies?

• Tussentijdse ontmoetingen/op 
de hoogte houden van 
ontwikkelingen?

• App-groep?

• Google Drive voor delen en 
opslaan documenten?

• Wie neemt voortouw? 
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Stappenplan

Bijeenkomst Werkgroepen Uitwerking Ontwikkeling Beheer

 Brainstormen

 Werkgroepen 

bepalen

 Vervolgafsprak

en (onder meer 

over hoe we 

elkaar op de 

hoogte houden)

 Locatiebepaling

 Subsidies/finan

ciën

 Organisatievor

m

 Plan voor 

biologisch 

tuinieren/educat

ie

 Andere 

werkgroepen?

 Overleggen per 

werkgroep

 Algemene 

bijeenkomst 

voor evaluatie

 Vervolgstappen 

bepalen

 Locatie

 Ontwerp

 Financiering

 Participatie

 Organisatievor

m

 Verder?

 Organisatievor

m

 Aanleg

 Onderhoud

 Verdeling oogst

 Aansprakelijkhe

id (onder meer  

zorgplicht 

vrijwilligers)

 Andere 

afspraken?
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Tillen we tegels op, zit er een buurttuin onder!
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Vervolg
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• Vragen?

• Wie wil wat doen?

• Op excursie

• Plannen volgende 

algemene bijeenkomst 

+ locatie bepalen


