
In het hart van Maarn, verscholen tussen het groen, vlak naast de openbare basisschool de 
Meent, ligt de Dorpsmoestuin Maarn-Maarsbergen. Wat in 2014 begon als een initiatief van 
de leerlingenraad van de Meent, is uitgegroeid tot een heuse dorpsmoestuin. Het vroegere 
pleintje van de Hummelhonk is een tuin geworden om samen te komen, van elkaar te leren 
en met elkaar te leren. Een plek waar abstract onderwijs omgezet kan worden naar ervaren, 
voelen en ontdekken.  
 
De Dorpsmoestuin wordt door schoolklassen bezocht tijdens een les, een project of een 
bijzondere dag. Buiten de lessen heeft een groep leerlingen zich aangesloten bij de 
moestuin. Zij kiezen dan zelf wanneer zij de moestuin bezoeken en wat zij er doen. Voor en 
na schooltijd kunnen de kinderen van de buitenschoolse opvang de Meent terecht voor 
activiteiten.  
 
Omdat het leggen van verbinding een belangrijk doel is voor de moestuin, is de tuin open 
voor iedereen. Gasten van het mamacafé zetten de deuren open en drinken hun thee of 
limo in de tuin. Buurtbewoners maken een praatje of nemen plaats op  een bankje om te 
genieten van de fijne plek en de mooie tuin. Met de PLUK DE MIDDAGEN is iedereen, van 
jong tot oud, uit Maarn en Maarsbergen van harte welkom om samen te zaaien, oogsten en 
onkruid plukken onder het genot van thee, ranja en traktaties.  
 
Samen een duurzame en groene ontmoetingsplaats creëren in ons dorp. Waar je van alles 
kunt leren van voedsel en tuinieren. Dat is waar de Dorpsmoestuin voor staat. Achter de 
Dorpsmoestuin staat een enthousiast team van vrijwilligers, dat samen met de kennis en 
steun van Maarn Maarsbergen Natuurlijk en lokale partners dit project zonder subsidie 
succesvol organiseert.  
 
Het Moestuinteam maakt zich echter veel zorgen: 
 

 een nieuw schoolplein is maximaal 3m² verharde ondergrond per kind 
 

 van onverhard speelterrein lijkt geen sprake meer 
 

 elke “onbenutte” of “overgebleven” m² is nodig om ontwikkeld te worden tot 
woningbouw om zo de nieuwe MFA te kunnen bekostigen.  

 
Wat blijft er dan over van een raadsprogramma dat zich uitspreekt om openbare ruimte te 
benutten als buurtmoestuinen en natuurspeelplaatsen om zo biodiversiteit en sociale 
cohesie te vergroten?  
Wat blijft er dan over van een raadsprogramma dat zich uitspreekt om de lokale 
voedselagenda en duurzaamheidsthema’s op de scholen in onze gemeente te stimuleren?  
 
De Dorpsmoestuin draagt belangeloos en kosteloos bij aan deze thema’s, het enige dat wij 
vragen is een plek op of aan het Trompplein in het toekomstige plan waar wij onze 
activiteiten voor de toekomst kunnen voortzetten. Wij verzoeken de leden van de 
gemeenteraad om zich hard te maken voor het behoud van de Dorpsmoestuin in Maarn. 
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