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OPROEP VOLKSTUINEN 2022:  
OVERZICHT GOEDGEKEURDE VOLKSTUINPROJECTEN 

WEST-VLAANDEREN 

1. Groei & Bloei Geluwe VZW – Groei & Bloei Geluwe VZW – Geluwe 
Dit project omvat de aanleg van publiek toegankelijke moestuinen, met verhoogde bakken om in te tuinieren. 
Er wordt ook een voedselbos aangeplant. Er wordt samengewerkt met Futura Buitengewoon Onderwijs, om 
tegemoet te komen aan hun vraag naar open ruimte dicht bij de school. 
 

2. Volkstuin Blijvelde, Volkstuin Sint-Jan – OCMW Kortemark – Kortemark 
Dit project draait rond de aanleg van 2 nieuwe volkstuinen in de nabijheid van twee zorginstellingen. In 
Kortemark is dit Woonzorgcentrum Blijvelde en in Handzame is dit het Ortho-agogisch centrum Sint Jan de Deo. 
De volkstuinen komen er zowel voor de individuele bewoners van de gemeente als voor de inwoners van de 
twee zorginstellingen. 
 
Voor de grote groep minder mobiele mensen worden verhoogde moestuinbakken geplaatst. Tussen de 
volkstuintjes, moestuinbakken en kippenren zijn rolstoelvriendelijke paden en zitbanken. Zo worden de 
gemeenschappelijke delen van het volkstuinproject echte ontmoetingsplaatsen.  
 
Daarnaast is er een bestaand samentuinproject ‘De oude pastorie’, waar een kweekserre geplaatst wordt voor 
de twee volkstuinen. In de samentuin is er reeds heel wat kennis aanwezig rond ecologische en duurzaam 
moestuineren. Ten slotte worden alle moestuiniers, samentuinders en bewoners samengebracht via 
gemeenschappelijke vormingen, oogstfeesten en andere initiatieven. 
 

3. De Biotope – De Lovie vzw – Poperinge 
De Biotope is de overkoepelende naam voor de ruime hoevewerking van De Lovie vzw op kasteelpark De Lovie.  
Kasteelpark De Lovie (65 ha) in Poperinge verenigt verschillende werkingen: Het park is een van de locaties van 
De Lovie vzw, een sociale organisatie die kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke handicap 
ondersteunt in de Westhoek. Ook buso-school De Pinker heeft er een vestigingsplaats.  
De hoevewerking van De Lovie vzw werd begin de jaren ’90 opgestart door een groep enthousiaste medewerkers 
met groene vingers met als intentie gezonde en gevarieerde dagbesteding aan te bieden aan personen met een 
handicap. Gaandeweg werd de hoeve ook opengesteld voor bezoeken, klasuitstappen en teambuildings.  
 
Nu wordt nog een stap verder gegaan: er wordt resoluut gekozen voor inclusie en duurzaamheid. De bedoeling 
is om de rol van de hoevewerkers met een handicap te vergroten. Om de duurzaamheid te verhogen wordt 
ingezet op aangepaste teeltwijzen, bodemzorg, ecologisch en extensief beheer. De bestaande moestuin wordt 
gemoderniseerd en uitgebreid met een voedselbos.  
 

4. Bosdroom veld – Bosdroom vzw – Ruddervoorde (Oostkamp) 
Zorgtuin/Samentuin Bosdroom Veld in Ruddervoorde is een plek waar iedereen zichzelf mag zijn. Er wordt 
ecologisch getuinierd, met aandacht voor wisselteelt en circulariteit, en zo veel mogelijk met eigen middelen. 
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Ook de mensen uit de buurt worden betrokken en kunnen mee samen komen tuinieren. De tuin wordt ook open 
gesteld voor scholen en jeugdbewegingen. Het is een plek waar ruimte en tijd is voor ontspanning en creativiteit, 
maar ook om samen te leren. Zowel voor groot en klein zijn er veschillende educatieve activiteiten 
 

5. De Minnetuin – Vondels VZW, Minnehuis – Wervik 
'De Minnetuin' is het eerste buitenatelier van dagcentrum 'Het Minnehuis', een creatief dagbestedingscentrum 
voor mensen met een beperking of psychische kwetsbaarheid. De tuin ligt pal in het centrum van Wervik en is 
er niet enkel voor de cliënten, maar ook van de vele vrijwilligers en de buurt. Er is een moestuin, een tuin met 
kleinfruit en een belevingstuin. De belevingstuin wil meer inzetten op sensomotorische prikkels in de natuur 
voor mensen waar het echte tuinieren niet tot de mogelijkheden behoort.  
 

6. Voedselbos Den Doorn – gemeente Zedelgem – Zedelgem 
Het project beoogt de aanleg van een voedselbos van 1 hectare op de site Den Doorn als aanvulling op de reeds 
aanwezige 'klassieke' volkstuin. In het najaar volgt een eerste fase van de aanleg. De volgende fases zijn voorzien 
voor de volgende jaren. Door begeleiding en vormingsmomenten wordt de vrijwilligerswerking versterkt. De 
aanwezigheid van een voedselbos is een mooie aanvulling op de bestaande volkstuin. Er is ruimte is voor 
ontmoeting, inspiratie en educatie voor alle inwoners van Zedelgem. Verschillende verenigingen en scholen 
werken ook mee aan het project.  
 

OOST-VLAANDEREN 

 
7. Volkstuin Middelkouter – lokaal bestuur Haaltert – Haaltert 

Lokaal bestuur Haaltert heeft al langer de ambitie om in elk van haar deelgemeenten volkstuinen te voorzien. 
Niet alleen voor mensen die niet over een eigen tuin beschikken, maar ook voor mensen die op zoek zijn naar 
sociaal contact. Er werd een bevraging gehouden onder de bevolking in groot-Haaltert en het enthousiasme is 
groot. Weide Scheerlinck gelegen tussen de Donkerstraat en Middelkouter werd geselecteerd als locatie voor 
een volkstuin in het centrum van Haaltert. De weide heeft een oppervlakte van ca 4000 m². In een eerste fase 
zal een deel van de weide, gelegen aan de Donkerstraat, worden ingericht als buurtmoestuin. Met zowel 
percelen voor individueel gebruik als percelen voor 'samentuinen'. Er komt ook een kippenren.  
 

ANTWERPEN 

8. Kwb-Wijveld – gemeente Boechout – Boechout 
Dit project voorziet in de oprichting en aanleg van een samentuin waarin de basisprincipes van natuurlijk 
moestuinieren toegepast worden. Het project biedt de mogelijkheid om samen de (voedsel)voetafdruk te 
verkleinen en aan te tonen dat lokaal gezond voedsel telen mogelijk en aantrekkelijk is. De oogst wordt niet 
alleen gedeeld met de leden, maar ook met het Boechoutse voelseldeelpunt 'de Satelliet'. Er wordt ook 
samengewerkt met arbeidszorgcentrum 't Karwei en het project zoekt naar synergiën met de buurt en 
zorgboerderij Kina. 
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9. Kijk- en samentuin Mikerf – Aralea vzw – Brasschaat 
De kinderboerderij Mikerf is een afdeling binnen de vzw Aralea waar personen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt begeleid worden om terug te kunnen integreren in het arbeidscircuit. De activiteiten van de 
arbeidszorg-medewerkers zijn o.a. de stallen en de moestuin onderhouden. 
 
Omdat het onderhoud van de moestuin te zwaar werd voor Aralea alleen, vroeg het bestuur aan Velt-Brasschaat 
in januari ’21 om de tuin samen te beheren.  
 
De vrijwilligers van Velt, vooral mensen die wonen op fietsafstand van Mikerf, werken nu samen met de 
begeleiders en de arbeidszorg-medewerkers van Aralea, en creëerden de huidige kijk- en samentuin. De 
opbrengst is voor eigen gebruik of wordt verkocht aan de bezoekers. Jaarlijks wordt deze tuin door vele 
duizenden kinderen in gezins- of schoolverband bezocht.  
 

10. Volkstuin Klein Veldekens – Astor vzw – Geel 
De volkstuin wordt ontwikkeld in Klein Veldekens, op een weiland van 45 are tussen het dagcentrum van Astor 
vzw, het woonzorgcentrum, de gebouwen van MPI en vlak aan de fietsostrade. Astor vzw beoogt een volkstuin 
voor de buurt, voor eigen bewoners, voor bezoekers, voor partners en Geelse organisaties en voor schoolgaande  
Kinderen.  
 
De volkstuin bestaat uit een moestuin, een dierenverblijf voor kleine boerderijdieren, een speelruimte en 
petanqueveld, een activiteiten -en vormingscentrum in verbinding met het lokaal dienstencentrum van Astor 
vzw en  een picknickzone. 

 
11. BuitenMaten – MPI Oosterlo vzw – Geel 

Ateljee Hagelbos is het activiteitencentrum van MPI Oosterlo vzw, een voorziening voor mensen met een 
verstandelijke beperking in Geel-Oosterlo. (Jong)volwassenen met een beperking kunnen er aan de slag in o.a. 
het buitenatelier waar zij instaan voor de kinderboerderij: verzorgen van dieren en onderhoud van de tuin. 
Op het terrein bevindt zich een moestuin met grote tunnelserre die o.a. door stijgende zorgzwaarte van cliënten 
niet meer binnen onze werking onderhouden kan worden. Cliënten zijn echter vragende partij voor moestuin- 
én verbindende activiteiten. 
 
Door het oprichten van een buurttuin, kan  de huidige moestuin met serre duurzaam ingericht worden, en wordt 
samenwerking met buurtbewoners mogelijk. Naast het belevingsaspect van ecologisch tuinieren levert het extra 
ontmoetingskansen, educatieve mogelijkheden, bijzondere activiteiten en vooral het gevoel erbij te horen op. 
Er wordt een beroep gedaan op expertise van VELT om een buurttuin op te richten, zowel op organisatorisch als 
inhoudelijk vlak. 
 

VLAAMS-BRABANT 

12. Herberg Stanske – Sporen vzw – Glabbeek 
Buurtzorghuis Herberg Stanske herwaardeert de oude Hoeve Schotsmans in Glabbeek-Zuurbemde, die al vier 
generaties lang bestaat uit een hoeve, buurtwinkel en buurtcafé. Samen met de buren en lokale verenigingen 
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wordt een volkstuin aangelegd, met ontmoetingen in de tuin, die aangelegd wordt met verticale planten- en 
groentenbakken, streekeigen struiken, bessen en noten, zitbanken, een speelhuisje voor kinderen en het terras 
van het buurtcafé.  

LIMBURG 

13. De Bremmerstuin – ZorgGroep Lommel - WZC Hoevezavel – Lommel 
Woonzorgcentrum Hoevezavel van ZorgGroep Lommel wil we een duurzame groene omgeving creëren voor 
bewoners, medewerkers en de buurt. Eerste stap is de opwaardering van de bestaande binnentuin met een 
kleine moestuin naar een ecologisch inclusief volkstuinpark gericht op bewoners en de buurt . Bijkomend kan 
het de verbondenheid van het woonzorgcentrum met de buurt versterken. Er komt ook een belevingstuin voor 
de bewoners met specifieke aandacht voor de personen met dementie 
 

14. Volkstuin Wurfeld – stad Maaseik – Maaseik 
In Wurfeld (Maaseik) zijn twee oude voetbalvelden omgevormd tot een speelplein waar ook volkstuintjes 
aangelegd zullen worden op vraag van de buurt. Velt nationaal, CDG en de wijkwerking zijn betrokken partij 
binnen het project, alsook de lokale school en lokale Velt afdeling. Er wordt gestreefd naar kwalitatieve en 
ambitieuze volkstuinen waar de volledige uitwerking zo ecologisch en duurzaam mogelijk zal gebeuren. 

 


