Business on Stage
Uw partner in moestuin en stadslandbouwprojecten

Overal in de stad liggen stukken grond te wachten op een bestemming. Het zijn vaak rommelige
of onaangename plekken. Stadsdelen, woningbouwcoöperaties en projectontwikkelaars zoeken
meer en meer naar een invulling voor die tijdelijkheid. Omdat het gewoon goed is voor de buurt.
Bewoners op hun beurt zien kansen. Voor bijvoorbeeld een buurtmoestuin, een schooltuin of een
speelplek. Ik ondersteun bewoners en organisaties in dit proces door op verschillende niveaus en
in verschillende hoedanigheden mijn kwaliteiten in te zetten.
Aanjager en verbinder bij buurtmoestuinen
Om van initiatief tot uitvoering te komen moeten verschillende stappen en hobbels genomen worden. Mijn werk is de verschillende partijen bij elkaar te brengen. Om vervolgens
te begeleiden van idee naar ontwerp naar aanleg. Het proces kan over het algemeen snel
gaan, en dat is ook de bedoeling. Voorbeeldprojecten: Buurttuin Transvaal (Afrikanerplein)
en Tugelahuistuin Ymere.

Cursusleider bij workshops over tuinieren
Niet iedereen kan direct beginnen met tuinieren. Daarom ondersteun ik vaak met een
basiscursus tuinieren. Voor jong en oud. Of met specifieke workshops zoals het maken
van een composthoop, koken uit de moestuin of het bouwen van een pizza oven.

Gesprekspartner bij stadslandbouwinitiatieven
Ambities kunnen verder reiken dan een buurtmoestuin. In Amsterdam liggen vele percelen grond van een halve hectare of meer braak. Stadsdelen, woningbouwcoöperaties en
ondernemers ontmoeten elkaar in plannen rond stadslandbouw. Op dit moment ben ik
betrokken bij de omvorming van het gebied Elzenhagen in Amsterdam Noord.

Organisator van evenementen
Mensen geven hun tijd en energie om allerlei redenen aan hun buurtmoestuin. Om mensen te ontmoeten. Je eigen groenten te verbouwen. Of als aangename tijdsbesteding.
In dat kader organiseer ik zeer uiteenlopende evenementen. Denk aan een oogstfeest of
buurtmaaltijd. Een film of lezing over ecologisch tuinieren. Een excursie. Met als trefwoorden: verrassend, vrolijk en interessant.

Projectleider Martin ten Brinke
Tuin- en landschapsarchitect, hovenier en moestuinder. Een toegevoegde waarde is
mijn ervaring als opleider en eventmanager. Ik heb me zelf als doel gesteld bij te
dragen aan een groene en eetbare stad. Neem vrijblijvend contact met mij op via mail
info@businessonstage.nl of telefoon 020 785 90 93, 06 242 388 18.

Martin ten Brinke

www.businessonstage.nl

info@businessonstage.nl

T 020 785 90 93

M 06 242 388 18

