
 

 
 
 
AFSPRAKEN TUSSEN STAD GENT EN AANVRAGER VAN EEN WORKSHOP TER ONDERSTEUNING VAN 
SCHOLEN EN BUURTINITIATIEVEN VOOR MOESTUINEN EN BOOMGAARDEN/KLEINFRUIT  

 
 
Algemene afspraken 

 

• Om aanspraak te kunnen maken op een workshop zijn er in een school minstens twee 
trekkers van het moestuin- of fruitproject.  

• De school of het buurtinitiatief communiceert over de workshop om minstens 10 deelnemers 
bij elkaar te krijgen. 
Als de aanvraag ontvankelijk is, stelt de DMK de expert (workshopgever) op de hoogte.  

• De uitvoerder maakt afspraken met de aanvrager ivm de inhoud van de workshop, locatie en 
tijdstip.   

• De uitvoerder biedt een standaardaanbod workshops aan waaruit de aanvrager kan kiezen. 
Dit aanbod kan de aanvrager inspireren bij de visievorming en realisatie van het moestuin-of 
fruitproject. Varianten zijn mogelijk om zo goed mogelijk aan de situatie te kunnen voldoen. 

• Een workshop duurt 2 u. De aanvrager heeft per kalenderjaar recht op maximaal 8 u aan 
workshops, eventueel een mix van moestuin en fruit. 

• Een locatie kan het maximaal aantal workshops voor moestuinieren en fruit niet cumuleren 
gedurende het lopende kalenderjaar.  
 
De voorwaarden voor toekenning kunnen eventueel wijzigen in de loop van de opdracht, 
naargelang het beschikbare budget en evaluatie van voorgaande workshops op de locatie. 

 
Specifieke afspraken en info voor moestuinen 
Stedelijke scholen 

• Als een stedelijke school een moestuin wil opstarten, dan gebeurt de aanleg door de 
Groendienst.  
Contact: groendienst@stad.gent en eli.vandecasteele@stad.gent of iris.lauwaert@stad.gent 
De Groendienst wijst de begeleiding van de opdracht toe aan iemand binnen de Groendienst 
en stemt verder af met de aanvrager. 

• De Groendienst gaat voor een robuuste eetbare tuin, maar laat in overleg met de aanvrager 
ruimte voor teelt van eenjarige groenten. De Groendienst levert de vaste planten en het 
materiaal voor de aanleg. Geen moestuinbakken, palletten. 
De stedelijke school koopt zelf zaden en eenjarige planten. 

• Na een eventuele aanleg kan de stedelijke school beroep doen op een of meerdere 
workshops bij de uitvoerder in opdracht van Gent en Garde. 
Contact: DMK, milieuenklimaat@stad.gent of 09 268 23 00. 

• De Groendienst levert in de mate van beschikbaarheid houtsnippers, compost, wilgentakken 
en teelaarde. 

• De stedelijke school staat in voor het onderhoud van de moestuin. 

• Het beheer van de fruitbomen is de verantwoordelijkheid van de Groendienst. Verzorging en 
snoei van kleinfruit kunnen wel in een workshop bij de uitvoerder in opdracht van Gent en 
Garde uitgevoerd worden. 
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Niet-stedelijke scholen 

• De niet-stedelijke school vraagt een workshop moestuinieren of fruit aan bij de Dienst Milieu 
en Klimaat, milieuenklimaat@stad.gent. Hierna neemt de uitvoerder in opdracht van Gent en 
Garde contact op met de aanvrager om af te spreken (inhoud en timing) 

• Niet-stedelijke scholen die een moestuin hebben, krijgen houtsnippers en compost, geleverd 
door de Groendienst in de mate van beschikbaarheid.  

 
Buurtmoestuinen 

• Een buurtmoestuin op Gents grondgebied vraagt een workshop moestuinieren of buurtfruit 
aan bij DMK. Hierna neemt de uitvoerder in opdracht van Gent en Garde contact op met de 
aanvrager om af te spreken (inhoud van de workshop en timing). 

• Een buurtmoestuin op Gents grondgebied krijgt houtsnippers en compost, geleverd door de 
Groendienst in de mate van beschikbaarheid. 

• Workshops buurtfruit worden zoveel mogelijk georganiseerd in afgesloten locaties of 
plaatsen waar voldoende sociale controle is. Op sommige (semi-) openbare plekken, wordt 
verzorging en snoei van kleinfruit en laagstamfruit wel toegestaan.  
Wordt deze vraag gesteld, dan contacteert DMK de contactpersoon bij de Groendienst. 

 
 
 
Afspraken mbt communicatie 

• Als de aanvrager communiceert over de workshop, vermeldt hij expliciet : 
Deze workshops worden aangeboden in opdracht van Stad Gent en kaderen binnen de 
voedselstrategie Gent en Garde. 

• Communicatiemateriaal specifiek rond deze workshops wordt opgemaakt in de huisstijl van 
stad Gent, met vermelding van het logo van Gent en Garde. Er wordt bij de uitwerking steeds 
teruggekoppeld tussen de Stad en de uitvoerder. 

• De aanvrager stelt de workshops open voor andere geïnteresseerden. 
Scholen nodigen andere scholen uit. Ouders en schoolmedewerkers zijn natuurlijk ook 
welkom. 
Een buurtmoestuin nodigt andere buurtmoestuinen en geïnteresseerde Gentenaars uit.  

Hiertoe  

- publiceert de aanvrager een uitnodiging in de kalender van het forum Gent en Garde; 

- deelt de aanvrager de uitnodiging vanop het forum met de facebookpagina van Gent en 
Garde; 

- gebruikt de aanvrager daarnaast zijn eigen communicatiekanalen (voor stedelijke scholen 
kan dat vb het digitaal schoolbord zijn, facebookpagina en de facebookpagina van het 
Onderwijscentrum). 

• Na afloop plaatst de aanvrager van de workshop een kort tekst- en beeldverslagje onder de 
groep ‘Buurtmoestuinen’ of ‘Schoolmoestuinen’ op het forum Gent en Garde. 
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