
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

CURSUS DUURZAAM TUIN AANLEGGEN 
SAMEN GROEN DOEN 

 
21 maart, 28 maart en 4 april 2023  
van 19.30 -21.30 u 
 

Lekker met je handen in de aarde zitten 
Mensen leren kennen en ideeën uitwisselen 
De verbinding met de natuur voelen 
Even weg uit het hectische leven 
Samen bouwen aan een gemeenschapstuin 
 

Spreekt dit je aan? Kom dan meedoen! 

 

Duurzaam tuinieren- Waar raakt het aan wat jou beweegt? -Maken van 
ontwerp voor je tuin/bak - Plannen maken om elkaar te inspireren in de 
nieuwe gemeenschapstuin achter het NGC- Oogstverwerking - Start 
Vrijwilligerspool 

  

  
 

Cursus Duurzaam tuin aanleggen  
Dit voorjaar leggen we de tuinen achter het Natuur en Gezondheidscentrum 
Maarssen aan. Een deel ervan wordt gemeenschapstuin. Een plek om 
inspiratie voor een positief, gezond en duurzaam leven op te doen. We 
starten samen met alle vrijwilligers en belangstellenden van de tuinen met 
deze cursus.  

Arike Mijnlieff, een bekende deskundige op het gebied van permacultuur, 
positieve gezondheid en groene gemeenschapsprojecten neemt ons drie 
avonden mee in de wereld van duurzaam tuinieren (permacultuur).  

 

Natuur- en 
Gezondsheidscentrum 
Maarssen  
 

 
 

Over NGC en de Positieve Gezondheid Tuinen 

De Positieve Gezondheid Tuinen worden 
aangelegd vanuit het LEADER project Positieve 
Gezondheid Kwekerij Stichtse Vecht. Dit project 
heeft tot doel een broedplaats te zijn voor pioniers 
in innovatieve gezondheidzorg en een inspirerende 
en betrokken groene ontmoetingsplek voor 
bewoners van Stichtse Vecht en omgeving, 
gebaseerd op interesses, activiteiten en 
levenshouding, 

 

Begeleiding vrijwilligerspool 

 

Corinne 
Groenendijk  
www.corinnegroenendijk.nl 
 

Diana van Os 
 
www.voeljelekkerinjevel.nl/ 
initiatiefnemer/ 
 

Begeleiding cursus 
 

 

Arike Mijnlieff 

www.praktijkdegroenling.nl 
www.voedselfamiliekrimpenerwaard.nl/arike-mijnlieff/ 

 

 

http://www.corinnegroenendijk.nl/
http://www.voeljelekkerinjevel.nl/
http://www.praktijkdegroenling.nl/
http://www.voedselfamiliekrimpenerwaard.nl/


 

Programma 
  

 
1e avond: Tuinontwerp maken 

Je gaat een tuinontwerp maken, dit kan zijn voor een stuk in 
je eigen tuin/bak op het balkon of een stuk van de 
gemeenschapstuin. Arike geeft je hiervoor de nodige input.  

We denken na over: 

- Bodem en water 
- Welke planten ga je erin zetten, bloemen, groenten of 

kruiden en waar moet je dan rekening mee houden? 
- Welke planten of kruiden kunnen we gebruiken en 

vind je/ vinden we lekker om te eten? 
Denk aan bijvoorbeeld kruiden voor onze herbarist, of 
bepaalde bloemen voor de bijen. 

 

 
 

2e avond: Kennismaken met de tuinen van het NGC 
en ideeën uitwisselen voor m.n. de gemeenschapstuin 

 
Het terrein omvat 3000 m2. Er is al een schets gemaakt met 
een stuk met bomen, zicht naar het wandelpad naar de kleine 
plas en ruimte voor diverse workshops en mogelijk labyrint, 
kruidentuin en moestuin. De tuin zal dit voorjaar aangelegd 
worden door een hovenier. Daarin is een gedeelte voor 
moestuin/kruidentuin/gemeenschapstuin gepland met ook 
een deel overdekt in de kas met werkbank, zitjes, tafel om te 
eten etc. 

Wat spreekt je aan? 

- Groenten – en of kruidentuin 
- (voor)zaaien in de kas 
- De kruidentuin i.s.m. onze herbarist en de   
              bijentuin 
- Rustige plek voor jezelf  
-  inspiratieplek voor groepen, labyrint 
- Gezellige koffiehoek en werktafels 
- Educatieve activiteiten als een stekjesmarkt,  
               honingverkoop, samen koken & eten etc. 
-  Andere ideeën? 
 

 

3e avond: Oogstverwerking- informatie- en Samen Doen 

Een tuin levert oogst op. Hoe gaan we die verwerken? Je krijgt 
informatie over fermenteren en drogen en we gaan hands-on 
wat uitproberen. 

 
 

Informatie en aanmelden  
We vragen nieuwsgierigheid- leergierigheid- 
activiteit 
Vrijwilligers zijn handjes- ontvangen educatie- 
dit is verder gratis. 
 
Data: Dinsdag 21 maart, 28 maart en 4 april, 
van 19.30-21.30u  
Kosten: €10, per avond, € 25 voor de cursus, 
als je vrijwilliger in de tuin wordt is de cursus 
gratis 
Plaats: Tuinbouwweg 19 c Maarssen 
Aanmelden: Nieuwsgierig geworden? Meld je 
dan aan bij Diana van Os,  
email: diana@ngcmaarssen.nl 

Vrijwilligerspool 
 
Vanaf mei vormen we een vrijwilligersgroep 
voor het werken in de tuin. 
Is het wat voor jou? Denk na over wat je 
aanspreekt, of je rustig alleen of samen wilt 
werken etc. En meld je alvast aan!  
 

21 maart 2023 

28 maart 2023 

4 april 2023 


