Moestuincursus 2015
P LA T F O R M E E T B A A R A M S T E R D A M

In 2015 verzorgt Platform Eetbaar Amsterdam opnieuw de uitgebreide moestuincursus voor burgers en buitenlui uit Amsterdam en omgeving. In 6 modules, de seizoenen volgend, word je
stap voor stap de kennis aangereikt die je in staat stelt samen en
zelfstandig tot een oogst te komen. Een opbrengst die je bovendien, o.a. door te leren hoe voedsel houdbaar te bewerken, door
de winter helpt. De cursus wordt gegeven in en rond inspirerende tuinen en stadslandbouw initiatieven in de stad. Zo kom je
ook in contact met een netwerk van stadsboeren en liefhebbers
met wie je het hele jaar informatie kunt uitwisselen. Ook leer je
de plekken kennen waar je de kunst kunt afkijken of mee kunt
doen.
De cursussen worden op zondagochtend gegeven van
10.00 – 13.00 uur.
Aanmelden?
Stuur een mail naar inge@platformeetbaaramsterdam.nl of kijk
op www.platformeetbaaramsterdam.nl

Geef je op vóór 12 maart 2015 want er is beperkt plaats!
Platform Eetbaar Amsterdam maakt onderdeel uit van vereniging Boerenstadswens
KvKNr 34296267 Bankrekeningnummer: NL41 INGB 0002 8655 35 tnv Vereniging Boerenstadswens

Moestuincursus 2015
P LA T F O R M E E T B A A R A M S T E R D A M
za 21 maart 2015 14.00 – 17.00 uur

1. Introductie bijeenkomst met gezamenlijke maaltijd
13.30 uur inloop, 14.00 uur programma uitleg
Tijdens deze middag maak je kennis met alle deelnemers en docenten van de
cursus. De workshop composteren en de lezing over voedsel soevereiniteit zijn de
basis ingrediënten voor het moestuinieren. Daarna ben je van harte welkom op het
Lentefeest van Eetbaar Amsterdam, met bijbehorende lekkere hapjes en leuke mensen.
zo 12 april 2015

2. Groente Telen, docent Janneke Tops
Janneke Tops richt zich met deze cursusdag op diverse aspecten van biologische
groenten verbouwen en de verschillende methoden die je kunt toepassen om dit
seizoen meteen te beginnen. Kennis over de relatie tussen gezonde voeding en
een gezonde bodem, welke gewassen goed samengaan op welke grond en hoe
zelf compost te maken maakt dat je de basis kent hoe in een tuin te starten. Er zal
voldoende ruimte zijn voor het beantwoorden van vragen.
zo 19 april 2015

3. Zaaien, voorzaaien en kleine beestjes, docent Nienke Kwikkel
Nienke Kwikkel van ANMEC (Amsterdams Natuur en Milieu Educatie Centrum) legt
uit hoe een zaaikalender te maken en hoe je zelf aan de gang gaat met voorzaaien. In
de mediatheek van ANMEC, vlakbij de Hortus Botanicus, bevindt zich een schat aan
informatie en materiaal over alles wat leeft in en om de moestuin. Een goed moment
om ideeën op te doen en jezelf te informeren hoe je in jouw tuin kunt zorgen voor een
goede flora en fauna die je teelt ondersteunen.
zo 21 juni 2015

4. Hoe staat het er bij? Fietsexcursie in Oost met Wiek de Keijser.
Wiek de Keijzer, allround stadstuinder, leidt de deelnemers per fiets langs een aantal
moestuinen en stadslandbouw terreinen binnen Amsterdam. De diversiteit is enorm
en inspirerend: elke tuin is uniek. Er wordt dan ook ingegaan op vragen waarom in de
ene tuin de sla het wel doet en in de andere tuin de peulen er juist fantastisch bijstaan.
Halverwege de route is er een lunch op één van de moestuinen.
zo 4 oktober 2015

5. Inmaken, docent Inge Engels
Natuurlijk heb jij dit jaar een fantastische oogst. Door de oogst te verwerken in jam,
pickles, chutney, of in te vriezen kun je van de winter ook nog heerlijk van je eigen
geteelde groente genieten. Je zult zelf de handen uit de mouwen steken onder
begeleiding van Inge Engels.
zo 1 november 2015

6. De tuin winterklaar maken, docent Wiek de Keijser
We gaan aan de slag in de tuin van Wiek de Keijzer zelf. Wat valt er nog te zaaien en
planten en hoe kun je je eigen zaadgoed winnen? Een composthoop maken, mulchen,
d.w.z. het aanbrengen van een bodembedekkende laag, en het verrijken van het
bodemleven zijn allemaal handelingen die horen bij het winterseizoen. De tuin wordt
ook winterklaar gemaakt voor de dieren die je wilt koesteren, al was het maar omdat
ze je helpen een rupsen en slakken plaag te voorkomen.

Kosten: € 295,00 (vier plaatsen beschikbaar met kortingsmogelijkheden)
Plaats: diverse locaties in Amsterdam
Vóór 12 maart 2015 opgeven
Mede mogelijk gemaakt door ANMEC (Amsterdams Natuur en Milieu Educatie Centrum)

