MOESTUINSCHOOL 2022 lesdag 1 – naar de realiteit
Je bespreekt de opdracht in de les voor en werkt hem thuis uit in je logboek
Opdracht
Na het zien van de filmpjes en na indrukken die je hebt opgedaan ga je een plek bedenken waar jij na
dit jaar of al tijdens dit jaar zelf groente, kruiden en/of fruit wil gaan telen. Na het uitzoemen van alle
soorten landbouw nu naar jouw realiteit.
Misschien heb je allang zo’n plek, of heb je al een plek in gedachten, of heb je nog geen idee.
In dat laatste geval: bedenk een plek, dak, plantsoen of groenstrook in de buurt van je huis.
Bespreek kansen en bedreigingen
● Welke bedreigingen en kansen zijn er die het mogelijk maken om op die plek eetbaar groen te
realiseren?
● Naar aanleiding van onze introductie: is er iets wat je daarin is opgevallen/wat je waardeerde,
dat je nog kunt toevoegen aan tekening 2?
Na deze les verder
Als het even kan: loop na de les erheen en kijk ernaar vanuit het idee dat je hier iets zou
kunnen/willen/mogen beginnen.
Tekening 1
Teken een plattegrond van de plek zoals hij nu is. Gebruik eventueel google maps om te kijken naar
verhoudingen en bomen. Het gaat niet om een perfecte plattegrond op schaal. Zet er wel bij hoe
groot het ongeveer is in meters lengte x breedte. Zet er relevante opmerkingen bij over de
ondergrond of beschutting of buren die erop uit kijken, of wateropvang of honden en spelende
kinderen etc. Zet ook op je tekening waar het noorden en zuiden is. Check dit eventueel op Google
maps of met een kompas/kompasapp.
Tekening 2
Teken dezelfde plattegrond nog een keer, maar teken er nu nieuwe elementen in waar je eetbaar
groen in of op wil planten. Zet erbij welke planten/struiken/bomen je vooral wil planten, of andere
ideeën

Deze tekeningen gaan we gedurende het jaar mee verder. Je kunt het eventueel tussendoor al eens
bespreken met huisgenoten, buren, mensen met wie je nu in je tuingroepje zit of met de tuinders,
maar het hoeft niet. Je kunt ze blijven verbeteren en aanvullen in de loop der tijd, maar het hoeft niet.
Je kunt deze plek inderdaad in gebruik gaan nemen, maar het kan uiteindelijk ook een hele andere
plek worden. Dan nog is de oefening zinvol. Beschouw de tekeningen als een zaadje dat je bij deze in
de grond hebt gestopt en wat te zijner tijd zal opkomen.

