
  

 
 
 
 
 
 

-- ZIMMERHOEVE VIERKANTE METER BAKKEN -- 
spelregels voor de mini-moestuinier  

 
De Zimmerhoeve heeft 4 vierkante meter bakken beschikbaar.  
We zoeken hiervoor enthousiaste mini-moestuiniers,  die graag hun handen uit de 
mouwen willen steken. Groen-ervaring is niet vereist. 
De bakken zijn lekker groot (1.25 x 1.25 m) en vrij hoog, dus je hoeft niet per sé op je 
knieën. De bakken zijn voorzien van voedzame grond.  
 
 
Er gelden de volgende spelregels voor deelname: 
 

 je bent minimaal 1 keer per week beschikbaar  
o (liefst op zaterdag, maar een andere dag mag ook) 

 je bespreekt je plannen van te voren met de overige Tuinclubleden 
o (Even kennismaken. We zijn niet streng, wel bekijken we samen de haalbaarheid van je 

plannen, of er zaaigoed voorhanden is, of je verder hulp nodig hebt. Gereedschap hebben we 
voldoende in huis.) 

 wanneer we geen zaaigoed voor je voorradig hebben, koop je dat in principe zelf 

 je bent vrij om zelf je beplanting te kiezen, echter 
o je doet je best om het resultaat er goed uit te laten zien, want er komt veel publiek kijken op de 

Zimmerhoeve 
o je overtollige oogst (dat wat je zelf niet wilt nuttigen) komt op onze verkoopkraam, evenals het 

overschot van je opgekweekte plantjes 

 je houdt je aan de basisregels voor permacultuur moestuinieren ->  
tuinieren met de natuur mee in plaats van er tegenin 

o geen chemische stoffen of kunstmest gebruiken,  
o niet te veel in de grond wroeten (= bodemleven intact laten),  
o diversiteit in je beplanting,  
o aandacht voor bijen- en vlinderplanten 

 voor wat hoort wat, je draait regelmatig mee met het Tuinclub-corvee -> 
als je toch al aanwezig bent doe je af en toe wat extra's 

o her en der water geven,  
o iepen opslag verwijderen,  
o meehelpen in de kas met het opkweken van planten 

 

 


