
Een museaal stadslandbouw project in Amsterdam Zuidoost

De Voorbeeldige Voedseltuin is een plaats waar - zowel de geïnteresseerde als de toevallige

passant - al doende, voelend en proevend kennis kan maken met het reilen en zeilen van

duurzame en gezonde voedselvoorziening in de stad. Dat gebeurt middels informatieborden

en kunstwerken in de tuin zelf en aan de hand van activiteiten, presentaties en workshops.

Je kunt individueel, met je kids of vrienden deze educatieve tuin bezoeken. Maar juist ook

als klas, team of organisatie. We bieden workshops en presentaties aan op het gebied van

moestuinieren, circulariteit, koken, gezonde voeding & kunst. Daarnaast is de tuin een

inspirerende locatie voor tal van gelegenheden. De Voorbeeldige Voedseltuin leent zich

tevens goed als casus voor onderzoek en onderwijs. Wij staan altijd open voor

samenwerking op het gebied van informatie-uitwisseling, onderzoeksprojecten of

innovatieve programmering anderszins.

Voorbeelden van de mogelijkheden:
- Een rondleiding door de tuin met een uitleg over stadslandbouw (30 min)

- Een kleine workshop, zoals: jaarrond moestuinieren of wildpluk pesto maken (1,5

uur)

- Een grote workshop, zoals: een circulaire kas bouwen of een culinaire workshop

gericht op gezonde gewassen (een dagdeel)

- Een presentatie, bijvoorbeeld: de toekomst van voedselvoorziening in de stad (1 uur)

- Een plek om onderzoek te doen voor onderzoek of een schoolopdracht

- Een locatie voor je evenement midden in het groen

Een ander leuk idee of wil je wel een keer met ons samenwerken? Voor meer info en de

contactmogelijkheden kun je terecht op:

www.voorbeeldigevoedseltuin.com | voorbeeldigevoedseltuin@gmail.com

http://www.voorbeeldigevoedseltuin.com
mailto:voorbeeldigevoedseltuin@gmail.com


Prijsindicatie & beschikbare faciliteiten:

Diverse faciliteiten:
Overkapping in de tuin
Tafels , banken & stoelen
Diverse audiovisuele materialen en techniek
Diverse tuingereedschappen
Diverse kookgereedschappen
Diverse presentatie materialen
Een keuken
Een filmzaal
Een binnenruimte voor max. 50 personen

Diverse standaard tarieven per uur:
Afhuren van een deel van de tuin €25,-
Afhuren van de gehele tuin of overkapte delen €50,-
Afhuren van de grote binnenruimte (max. 50 personen) €50,-
Afhuren van de keuken (max. 10 personen) €25,-
Personeelslid voor ondersteunende begeleiding €30,-
Personeelslid voor expert begeleiding €75,-

We maken altijd een offerte op maat. Waarbij we ook altijd openstaan voor barterdeals. Om een idee
te krijgen hoe de offertes worden gemaakt zie je hieronder enkele voorbeelden:

Voorbeelden van de mogelijkheden met een bijbehorende prijsindicatie:
- Rondleiding met uitleg over de geschiedenis en toekomst van stadslandbouw (30 min)

€37,50

- Kleine workshop, zoals wildpluk-pesto maken met max. 15 pax (1,5 uur)

€150

- Grote workshop, zoals een kas bouwen van circulair materiaal  max. 10 pax (3 uur)

€350

- Een presentatie, bijvoorbeeld: over de toekomst van voedselvoorziening in de stad (1 uur)

€100

- Een plek om les te geven of een schoolopdracht uit te voeren (per uur)

€50


