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opgave: Onderzoeken in hoeverre de 
sleutelfactoren om oude historische moestuinen 
bij kastelen en landhuizen in stand te houden, 
inspiratie bieden voor het ontwikkelen van nieuwe 
historische moestuinen bij hedendaagse stedelijke, 
groene of voedselvraagstukken. 

mijn rol en inbreng: Deelname aan en 
verslaglegging van het werkatelier aan de hand van 
drie concrete stedelijke ontwikkelingslocaties. 

Analyse van historische moestuinen levert een 
aantal overeenkomstige ruimtelijke kenmerken op:
beslotenheid: een muur of haag zorgt voor een 
warm microklimaat. Vroeger oogsten en het 
oogsten van een ruimer sortiment is mogelijk. 
De beslotenheid versterkt het karakter van een 
bijzondere wereld.   
water: is onmisbaar voor de vegetatie. Veel 
aandacht wordt besteed aan waterberging en 
regenwateropvang. Het element water krijgt vaak 
architectonische aandacht.
ontmoetingsruimte: de moestuin was 
wandelplaats en de plek om de schoonheid van 
de natuur te leren kennen. Het kweken van 
bijzondere producten leverde in de vorige eeuwen 
veel bewondering op. 
functionele inrichting: in de moestuin gaat het om 

het nut. Een functionele indeling die rekening 
houdt met wisselteelt en zonnestand is het meest 
functioneel. 
Op verschillende schaalniveau’s geeft de historische 
moestuin inspiratie voor het gebruik van het concept 
bij hedendaagse nieuwe stedelijke ontwikkelingen.  
Het zou in de eerste plaats op stadsdeelniveau 
kunnen worden toegepast om het planologische 
begrip “groene buffer” op een betekenisvolle en 
duurzame manier in te vullen met diverse functies 
in een groene omgeving. Deze “Hof van de Vallei” 
wordt door één exploitatiemaatschappij beheert.

In de tweede plaats zouden op wijkniveau een of 
meerdere centraal gelegen moestuin(en) tot ikoon 
van een nieuw te ontwikkelen “moeswoonwijk” 
gemaakt kunnen worden. De moestuinen vormen de 
sociale ontmoetingsruimten in de wijk; letterlijk en 
fi guurlijk de basis voor een melting pot. 

In de derde plaats zouden er op woonblokniveau 
“woonmoeshoven” ontwikkeld kunnen worden als 
opvolger van het 19e eeuwse “hofje”, als invulling 
van een patio in een gebouw of de binnenruimte van 
een woningbouwblok. 

Een andere belangrijke conclusie is dat er een 
duidelijke meerwaarde ontstaat door het combineren 
van het tuinieren met bijvoorbeeld: educatie, 
spelen, winkels, tuincentrum, horeca, kunstzinnige 
instellingen en zorgcentra.    

Concepten voor nieuwe moestuinen


