
Oproep tot geïnteresseerden voor de exploitatie van een nieuwe stadsmoestuin in het centrum 

van Brussel, Nieuwland 

Kandidaturen verwacht tot en met 18 mei 2022 inbegrepen. 

CONTEXT 

In het kader van het Duurzaam Wijkcontract Jonction wil de Stad Brussel een moestuin van 200 m² 

aanleggen naast de nieuwe sporthal die wordt gebouwd aan Nieuwland. De sporthal aan de 

Radstraat zal binnenkort worden vervangen door nieuwe infrastructuur. Dit nieuwe sportcentrum 

Nieuwland zal zijn bezoekers ontvangen in 3 verschillende sportruimten. 

Met het oog op de collectieve ontwikkeling van de moestuin doet de Stad Brussel een oproep tot 

geïnteresseerden voor een projectleider en toekomstige tuiniers die verantwoordelijk zijn voor het 

beheer van de ‘moestuin Nieuwland’.  

De Stad Brussel richt zich tot de bewoners, scholen, verenigingen en alle organisaties of groepen uit 

de wijk die willen deelnemen aan de ontwikkeling van een collectieve buurtmoestuin. 

De moestuin wordt een infrastructuur met verschillende doelstellingen: sociale cohesie, opvoeding 

en onderwijs, en collectieve voedselproductie door en voor de burgers van de wijk. 

ALGEMENE PLANNING 

- Start van de oproep tot interesse: 20 april 2022

- Ontvangst van de kandidaturen: 18 mei 2022

- Begin van de inrichting van de buitenruimte van de Nieuwland-site: eind mei 2022

- Organisatie van bezoeken aan de site voor geïnteresseerden: neem dan rechtstreeks telefonisch 
contact op met de Klimaatcel op 02.279.33.10.

- Oplevering van de werken van de Nieuwland-site: eind mei 2022

- Mogelijke start van de ingebruikname van de moestuin: vanaf begin juni 2022

BESCHRIJVING VAN DE PLAATS 

De moestuin van 200 m² in de volle grond ligt op het terrein van de toekomstige sporthal Nieuwland, 

op de hoek van de Rogier Van der Weydenstraat en Nieuwland in Brussel. 

Voordat de moestuin van start gaat, moeten de volgende regelingen zijn getroffen: 

- 3 teeltstroken, gescheiden door twee paden

- Omheind gebied

- Berghok

- Toegang tot water (buitenkraan verbonden met regenwatertanks)

- Toegang tot elektriciteit (stopcontact buiten)

- 50 cm teeltgrond

- 3 fruitbomen

DE BESTAANDE INSTRUMENTEN VAN DE STAD VOOR DE ONDERSTEUNING VAN COLLECTIEVE 

MOESTUINEN 



- Hulp bij het opzetten van de tuin en het opstarten van een collectieve ontwikkeling op basis 

van de verschillende ontvangen kandidaturen (burgers en organisaties); 

- het organiseren van gratis opleidingen ter ondersteuning van de aanleg van de tuin, via haar 

partner Skyfarms; 

- steun voor het technisch beheer van de tuin (materiaal, grond, reparaties, enz.), via een nog 

te bepalen partner; 

- financiële steun via de projectoproep Klimaat: meer info hieronder. 

TWEE MOGELIJKE PROFIELEN  

De projectleider (gekozen door de Stad) 

U wilt het project omkaderen. U bent het aanspreekpunt voor de Stad Brussel en ook de initiator van 

de collectieve ontwikkeling op basis van de verschillende ontvangen kandidaturen, met de nauwe 

ondersteuning van de cel Klimaat van de Stad. Als projectleider hebt u voorstellen voor een 

beheersmodel van deze ontwikkeling en om het project te bestendigen in de toekomst, met name 

omtrent het beheer van de aanvragen van nieuwe burgers om aan het project deel te nemen. U kunt 

ook een meer globaal project voorstellen met een collectieve productie voor sociale doeleinden 

(professionele integratie, pedagogische workshops, animatie voor schoolkinderen, sociale cohesie, 

...). Ten slotte bent u de ondertekenaar van de gebruiksovereenkomst en ziet u toe op de controle 

van het terrein en op de naleving van de overeenkomst.  

Tuinier 

U wilt groenten telen op enkele straten van bij u thuis, uw kinderen of leerlingen sensibiliseren rond 

stadslandbouw en het ritme van de seizoenen, of andere buurtbewoners ontmoeten. 

Overeenkomstig het plan en het handvest die bij de start van het groepsinitiatief zijn opgesteld, 

krijgt u toegang tot een beveiligde en uitgeruste site die volledig is aangepast aan de groenteteelt. 

Wilt u deelnemen aan de ontwikkeling van dit project, als tuinier of als projectleider? Vul het 

online formulier in. 

Dit project moet een milieu- en sociale doelstelling nastreven. Het sluit aan bij de wens van de stad 

om stadslandbouw te ontwikkelen en burger- en verenigingsinitiatieven te steunen die de stad 

helpen vergroenen. Het ingediende project is niet bindend en verbindt de Stad Brussel niet tot enige 

verplichting, totdat met de geselecteerde partners een overeenkomst is ondertekend. 

PROJECTOPROEP KLIMAAT 

De Stad Brussel heeft een budget om de uitvoering van klimaatinitiatieven op haar grondgebied aan 

te moedigen. Afhankelijk van de categorie van uw project kunnen de subsidies oplopen tot 10.000 of 

50.000 euro. Dien uw project ten laatste op 15 september 2022 in. 

Meer informatie op de webpagina: https://www.brussel.be/projectoproep-klimaat 

De oproep tot het indienen van blijken van belangstelling Nieuwland is niet de oproep tot het 
indienen van projecten en daarom: 
- Er zal geen selectie van projecten plaatsvinden aan het einde 
- Er wordt geen budget toegewezen. 
Reageer op de oproep tot het indienen van blijken van belangstelling: 
- zich nergens toe verbindt (in tegenstelling tot de projectoproep) 
- is niet verplicht te reageren op een eventuele oproep voor "Nieuwland"-projecten (verschillend van 
de oproep voor klimaatprojecten) 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Nvcsu-Qd1kaQBEveIakxY00y3pL1cc5KiUJo5iPajWVURFozWkVIU1pKNTk4TzFKTjlQQ1pKNlZPVC4u


BIJLAGEN 

I. PLAN MOESTUIN 

 


