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GEMEENSCHAPSTUIN LUCHTBAL
FEESTELIJK GEOPEND
Bewoners van de Antwerpse wijk Luchtbal kunnen sinds enkele weken samen tuinieren in de Gemeenschapstuin Luchtbal. De
tuin vormt samen met zes schooltuinen de eerste onderdelen van de Luchtbalse tuinenketting ‘Le Collier Jardin’. Het initiatief
kreeg al veel positieve reacties. De partners van het project – Stad Antwerpen, Werkmaat, Boerenbond en Landelijke Gilden –
vonden het hoog tijd om de Gemeenschapstuin en het project ‘Le Collier Jardin’ feestelijk te openen.
LANDELIJKE GILDEN
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Hannes Hollebecq, stafmedewerker Landelijke Gilden
‘Le Collier Jardin’ – de koljee – kwam er op initiatief
van de stad Antwerpen. Het project wil een ketting van
tuinen maken op Luchtbal. In deze wijk, in het noorden
van de stad, gelegen tussen de haven, een treinspoor en
enkele drukke auto(snel)wegen, zijn er heel wat sociale
problemen. Maar de wijk heeft ook een enorme sterkte:
op amper vijf minuten van het stadscentrum heeft ze
toch heel wat ‘open ruimte’. De groene zones werden
wel niet veel gebruikt door de bewoners. Deze vaststelling en het feit dat bewoners nood hebben aan meer sociaal contact tussen elkaar mondden uit in het idee om
samen te tuinieren.
Landelijke Gilden en Boerenbond kregen de vraag om
mee te werken aan het project en stemden enthousiast
in. De organisaties leveren hun (School)tuinexpertise,
een netwerk van vrijwilligers en professionele ondernemers. Ook financieel kan een steentje bijgedragen worden door het Interregproject ‘Pure Hubs’, dat werkt aan
de relaties tussen stad en platteland.

Schooltuinieren in dem bak
De Gemeenschapstuin werd een eerste onderdeel van
de Luchtbalse tuinenketting. Een braakliggend terrein
van 10 are werd ingericht met 23 grote houten tuinierbakken, een tuinhuis en een serre. Bewoners kunnen er
samen groenten en fruit kweken. De deelnemers hoeven niets van tuinieren te kennen. Jonas, de tuincoach,
helpt hen. Wie veel komt meewerken, kan na verloop
van tijd ook met groenten en fruit naar huis.
De tuinenketting breidt zich uit. Zes scholen op Luchtbal
en het seniorencentrum tuinieren mee, met eigen mobiele tuinbakken. Zij kregen materiaal om een eigen
tuintje aan te leggen en hier van alles in te leren telen.
Landelijke Gilden ondersteunt op deze manier al 111
andere Schooltuinen in Vlaanderen en nu dus ook 6 in
Luchtbal. Landelijke Gildenvrijwilliger Mark gaat sinds
kort naar de deelnemende klassen om hen – en zeker
ook de begeleidende leerkrachten – te helpen bij de eerste stappen van het tuinieren.

Leen Verbist en Piet Vanthemsche openden samen met de kinderen van een van de Schooltuinen de Gemeenschapstuin Luchtbal.

Platteland en landbouw naar de stad en
de stad naar het platteland
Op 20 juni hebben de deelnemers aan ‘Le Collier Jardin’
samen met Leen Verbist, schepen van Antwerpen, en Piet
Vanthemsche, voorzitter van Boerenbond & Landelijke
Gilden, de tuin officieel geopend. Onze voorzitter vertelde
waarom wij graag partner zijn in dit project: “Boerenbond
en Landelijke Gilden leren enorm veel door dit project,
waarbij we werken in een grootstedelijke context. De
strikte scheiding tussen stad en platteland verdwijnt. Men
spreekt meer en meer over stadslandbouw. Op dit moment produceert 1% van onze bevolking het voedsel voor
de 99% anderen. Door dit project komen landbouw en
voedselproductie een beetje terug naar de stad. We worden allemaal weer wat boer. Door te tuinieren leren de

deelnemers heel veel over voedselproductie. Wij hopen
ook dat mensen zo waardering krijgen voor onze professionele land- en tuinbouwers – iets waar we al jarenlang
aan werken door de Dag van de Landbouw of de initiatieven van Plattelandsklassen. Maar tuinieren is vooral een
middel om mensen samen te brengen. Dat weet Landelijke Gilden allang door alle tuinactiviteiten die we organiseren. Dat doen we nu ook hier, op Luchtbal, en hopelijk
ook met enkele ‘oogstfeesten’ binnenkort.” Deelneemster Liliane beaamde dat: “De tuin geeft me weer een
doel. Ik ontmoet mensen, op een mooie, groene, rustige
plaats in de wijk. Het is fantastisch.”
INFORMATIE – www.gemeenschapstuinluchtbal.be,
www.landelijkegilden.be: ‘Tuinieren in de stad’ en ‘Pure
Hubs’

Hoe lang mogen
jobstudenten
dit jaar werken?
Wij spreken uw taal.

Sinds 1 januari 2012 is er een nieuwe regeling voor studentenarbeid van kracht.
De studenten kunnen nu langer werken en de administratie is soepeler en
eenvoudiger.
Lees er binnenkort alles over
in het nieuwe nummer van
Oogst & Opbrengst of op
www.oogst-en-opbrengst.be.
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