
Stadsgoud idee 
“Dorpstuin Borgharen” 
Wat is de essentie van je idee 
Het creëren van een fysieke dorps- of volkstuin op een braakliggend terrein in het dorp Borgharen waar 

dorpsbewoners elkaar ontmoeten bij het uitoefenen van hun hobby tuinieren en hun medebewoners 

uitnodigen en stimuleren om mee te gaan doen. Het uitwisselen van kennis en expertise over tuinieren, 

gezond eten, gezond leven en de natuur. Om praktische redenen contact leggen met je buurtbewoners., 

elkaar leren kennen en waarderen. Het stimuleren van contact tussen jong en oud. Oud zorgt voor de 

expertise, wijsheid en veiligheid en jong voor enthousiasme, handjes en de fun. Kortom de dorpstuin als 

vervanger van het dorpserf met de dorpspomp. Gezond, sociaal en educatief!!    

Welk probleem wil je oplossen 
De eenzaamheid en het isolement van buurtbewoners. Geen betrokkenheid bij elkaar en bij de directe woon 

omgeving. Naast maar vooral langs elkaar leven van jong en oud. Kennis over de natuur en je dorp verdwijnt.      

Er worden te weinig verhalen verteld. Te weinig aandacht voor gezond eten en leven. Voor groenten en fruit 

hoef je net meer naar de voedselbank als je daarop aangewezen bent. De ziel in de buurt verdwijnt omdat 

iedereen binnen zit. De openbare ruimte wordt niet meer voor sociaal contact gebruikt. Verslaving aan social 

media en de digitale omgeving. Een ongezonde levensstijl. Er zijn geen schooltuintjes meer. Men groeit op 

met weinig respect en verantwoordelijkheid voor de eigen omgeving en natuur. 

Waarom denk jij dat jouw idee het probleem effectief 
bestrijdt 
Omdat de buurtgenoten naar buiten gaan en elkaar in de dorpstuin zullen ontmoeten, elkaar leren kennen 

en dus waarderen , met elkaar communiceren en van elkaar kunnen leren. Omdat jong en oud er 

samenwerkt, overlegt, kennis deelt. Omdat actief bezig zijn met het kweken van je eigen voedsel je aandacht 

voor gezond eten en leven en een gezondelevenststijl stimuleert.  

Omdat werken in “eigen’’ tuin je bewondering voor de natuur losmaakt en het respect voor je eigen 

woonomgeving.  Omdat jong en oud samen zullen werken in de tuin zijn de contacten er vanzelfsprekend. 

Omdat de school wellicht de dorpstuin kan inbedden in hun natuur educatie. Omdat andere natuur 

organisaties betrokken worden bij de tuin en er educatieve lessen, lezingen kunnen en zullen verzorgen. 



De innovatieve aanpak om de tuin zo mobiel mogelijk in te richten leidt er toe dat de dorpstuin ook snel naar 

andere lokaties kan verhuisd worden als de huidige lokatie niet langer  beschikbaar zou zijn.   

Acht vrijwilligers hebben zich bij de Buurtraad Borgharen al aangemeld en een werkgroep gevormd om het 

plan verder uit te werken en zoveel mogelijk bewoners erbij te betrekken. De buurtraad stimuleert en 

faciliteert dit stadsgoud idee. De eigenaar van het terrein is reeds benaderd met het verzoek het terrein te 

mogen gebruiken.  

Hoe denk je dat dit idee kan worden gerealiseerd 
Door zo snel mogelijk te beginnen. Niet te lang  praten; gewoon doen. Terrein ligt klaar, afgebakend en al. 

Toestemming is gevraagd. Enthousiaste vrijwilligers hebben al een werkgroep gevormd. Zij staan gereed om 

te beginnen. Beperkte regie en ondersteuning door de Buurtraad Borgharen zorgt voor duurzaamheid en 

continuïteit. Aanschaf van materialen is zeer beperkt. Houten pallets, strobalen en teelaarde is makkelijk en 

goedkoop verkrijgbaar. Verplaatsbare tuin meubilair  en - aankleding is makkelijk verkrijgbaar. Toezeggingen 

van senior tuinexperts zijn al binnen. Een imker is reeds benaderd om een bijenkorf te plaatsen in de tuin. i  

Start plant en groei seizoen 2014 is tevens de start van het project! 

Met een financiële bijdrage van Stadsgoud kunnen de eerste investeringen in het project worden 

gefinancierd.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                             


