Park Forum Nursery
VOORSTEL POPUP BUURTMOESTUIN

Geniet Het Goede Leven
in onze popup kwekerij
IETS VOOR JOU? Bee There..
Meld je aan via leo@aardwerk.org | Team: https://parkforumpopupnursery.slack.com/
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Park Forum Popup Nursery*
als platform voor Het Goede Leven
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Voeding
• Verse groenten, klein fruit,
kruiden, paddestoelen.
• Via Rechtstreex ook: vlees, zuivel,
brood, eieren, vis, gevogelte etc.
• “Vergeten groenten”, historische
rassen. Ontwikkeling van lokaal
aangepaste landrassen.
• Creatief culinaire belevingen met
chef Erling.
• Kookevenementen, BBQ,
openluchtkeuken.
• Fermentatie, jams, inmaken.

Programma
• Lunch lezingen en workshops:
lekker en leerzaam.
• Foerageren, wildplukken.
• Creatief met natuurlijke
materialen.
• Jeugd / senioren ontmoetingen.
• AH Moestuintje Clinic - wek je
moestuintje weer tot leven.
• Workshops paddestoelen kweken
op koffiedik.
• Hackathons in de openlucht:
innovatie op grensvlak van
biologie, technologie, voeding en
samenleving.
• Zadenbibliotheek

ACTION

PROGRAMMING
Gemeenschap
• Coöperatieve Vereniging u.a.:
bewoners en ondernemers.
• Samen werken, samen beslissen,
samen genieten.
• Voeding als wortels van onze
cultuur en economie.
Sleutelwoorden
• permanente innovatie
• klimaataanpassing
• duurzame inzetbaarheid
• maatschappelijk verantwoord
ondernemen
• sociaal kapitaal
• Het Goede Leven by design

Een initiatief van Leo Bakx Aardwerk i.s.m. Inge Kouw (Duurzaam Meerhoven),
Luca Gennari, Marta Suanzes and Antonia Sore en chef Erling Rugsten.
Contactadres: Don Boscostraat 4 , 5611KW Eindhoven, info@aardwerk.org
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INRICHTING

Energie
Opvang en opslag van zonne- en windenergie

Locatie
Communicatie
Publicatiebord op goed zichtbare plaats. Informatieborden
bij plantbedden, kunstwerken en andere relevante
objecten. Nieuwsbrief voor leden en publiek. Website voor
leden en publiek. Indien mogelijk/wenselijk: gratis WIFI in
de tuin (op zonne-energie). Open Dagen en rondleidingen
op verzoek. AVL voor leden.
Transport
Transportfiets (elektrisch) voor bezorging.
Zuid-west hoek van Park Forum oost.
Opslag/kantoor
30m²
Goed verplaatsbaar, bijvoorbeeld tweedehands
zeecontainers, caravans of pipowagen o.i.d.. Aankleding/
begroeiing waardoor deze elementen organisch passen in
de omgeving. De constructies worden goed onderhouden
en zien er fris creatief uit. De ruimtes kunnen verbonden
worden met zeildoek of een transparante overkapping om
bescherming te bieden bij slecht weer en/of felle zon.
Containers kunnen in het landschap opgenomen worden
door gedeeltelijk aanaarden en begroeiing met een sedumdak. Dit heeft ook een isolerende functie voor een
aangenaam binnenklimaat. Met zonnepanelen en collectoren kan voorzien worden in warm water en stroom
voor verlichting, koeling en kleine elektrische (laad-)
apparaten.
Werkplaats
30m²
Zitplek
60m²
Kwekerij bedden
Start met 600m², met organische groei-optie naar gelang
behoeften en mogelijkheden. 60m² per lid nodig voor
basisvoorziening voeding.
Omheining
• Bescherming tegen konijnen!
• Openbaar met respect voor waarde van het project.
• Oplossing: simpel hekwerk met ingegraven gaas (o.i.d.),
aangekleed met klimmers, bessenstruiken, wilgentenen
(vlechtheg-stijl). Visuele afscheiding met snoepfruit voor
passanten.
Water
Opvang en zuivering van regenwater

PROGRAMMA
Ondernemers
• Lunchwandelen - zitplekken, lunch lezingen met culinair
spektakel
• Catering met exclusieve boutique producten uit de tuin
• Openlucht bijeenkomsten, teambuilding
• Living Lab organische technologie en bio-based
materialen
• Activiteiten t.b.v. duurzame inzetbaarheid: scholing,
therapie, inspiratie en kruisbestuiving, ontmoeting en
netwerken
• Profilering Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Kinderen & Senioren
• Bio-Wonderland: buitenactiviteiten in vakanties met
innovatieve techniek en klassieke ambachten spannende
dingen maken en beleven.
• Outdoor Wisdom: leren van natuur en senioren
• Meewerken in de tuin in vrije tijd
• Dagbesteding thuiszitters en voortijdige schoolverlaters
Volwassenen
• Culinaire belevenissen
• Bio en Land Art installaties
• Picknick en BBQ
• Workshops en cursussen op gebied van natuurbeleving,
landschapsbeheer en stadslandbouw, fermentatie,
inmaken, paddestoelen kweken etc.
• Zadenbibliotheek: leen zaden, opkweken, oogst unieke
rassen, geef nieuwe zaden terug
• Collectie stekken en plantgoed voor stadslandbouw
• Expertise centrum stadslandbouw
• AH Moestuintje Clinic - deskundige hulp
Studenten
• Stages en projecten op allerlei gebied, zoals toegepaste
biologie, communicatie, theater, gastvrijheid, catering,
tuinbouw, architectuur, ontwerp, kunst en cultuur.
• Afstudeeropdrachten en onderzoek
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BETROKKENHEID BUURT /
ORGANISATIE
Coöperatieve Vereniging u.a.
Doel: voedsel-opbrengst van de buurtmoestuin/kwekerij
verdelen onder de leden; surplus voor nut van het
algemeen.

EXIT STRATEGIE
Planten worden verkocht aan particulieren of
stadslandbouwprojecten.
Installaties worden verplaatst naar andere
stadslandbouwprojecten, zoals TU/e of HTC.
Bedden en paden worden opgeruimd. Hiervoor wordt een

Bedrijven die gevestigd zijn op Park Forum en Flight Forum
en mensen die wonen of werken in Meerhoven kunnen lid
worden.
Permacultuur ontwerp filosofie is leidraad in de vormgeving
van de organisatie en haar activiteiten. Kernprincipes: ieder
neemt verantwoordelijkheid voor eigen handelen;
vertroetel de aarde (bodem); koester de mensen; beperk
consumptie en deel de overvloed met anderen en de
natuur. We streven een economisch succesvol programma
na (Blue Economy) dat zich ontwikkelt op basis van
beschikbare middelen en stapsgewijze groei in complexiteit
diversiteit en functionaliteit (Lean Startup en Agile
Development). We streven gesloten kringlopen van
materialen na en slim gebruik van energie (Circular
Economy). We nemen de natuur als voorbeeld voor
processen (Biomimicry).
Sociocratisch Kring Model
Leden kunnen kringen vormen. Zij kunnen zelf bepalen wat
zij ondernemen binnen hun domein voor zover dat
bijdraagt aan het geheel en het gezamenlijke belang niet
hindert. Kringen zijn vertegenwoordigd in kringen van
hoger niveau, met het bestuur als hoogste kring. De ALV is
het hoogste orgaan waarin elk lid een gelijke stem heeft.
Besluiten bij consent
Een voorstel is aangenomen tenzij iemand een beter
voorstel heeft voor de oplossing van de ter tafel gebrachte
vraag of uitdaging.
CSA - Consumer Supported Agriculture
Het project heeft het karakter van een CSA. Hierbij
verbinden een groep consumenten (bedrijven en
buurtbewoners) zich aan een groep producenten
(professionele staf ) voor de levering van locale voeding (als
basis product). Rond deze relatie en geleverde voeding
vinden allerlei processen plaats die bevorderlijk zijn voor
sociale cohesie, lichamelijk en geestelijke gezondheid, en
duurzame bedrijvigheid. Maatschappelijke participatie en
veerkracht die wortelt in voedselzekerheid (over waar het
volgende maal vandaan komt) en voedselveiligheid (hoe
het is voortgebracht en wat er wel en niet in zit).

deel van de opbrengst gereserveerd (zie ook de 10%
Reservering Exit / nut van het algemeen / gemeente of nut
van het algemeen) en met de vriendelijke medewerking van
aangesloten leden.
Er zou ook besloten kunnen worden tot een voortzetting
van het project elders in Meerhoven in overleg met
gemeente, leden en andere belanghebbenden.

BEGROTING
Opbrengsten eerste jaar
Inschrijfgeld: 2 k€ (10 leden)
Contributie gebaseerd op voedselabonnement*: 53 k€
Programmering voor publiek: 16 k€
Donaties en subsidies: 70 k€
totaal: 141 k€
*Verdeelsleutel contributie (naar model Rechtstreex): 50%
voor kweker; 15% voor verdeler; 25% voor gezamenlijke
programmering, 10% voor gemeente of publiek doel.
Kosten
Professionele staf (kweker/programmeur/ontwerper - 3FTE):
69 k€
Aanleg en inrichting (600m²): 50 k€
Programmering: 13 k€
Transport: 3 k€
Reservering Exit / nut van het algemeen / gemeente: 5k€
totaal: 141 k€
Tweede jaar - opbrengsten
Inschrijfgeld (+40 nieuwe leden): 8k€
Contributie gebaseerd op voedselabonnement*: 262 k€
Programmering voor publiek: 24 k
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