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Inleiding 
 
Het Plan van Aanpak, hierna te noemen PvA, is voor de Stichting Moestuin de Haar een leidraad 
voor de verdere groei van de moestuin. Het doel is om dit in samenwerking met diverse 
partijen te organiseren. Belangrijke externe partijen voor de Stichting zijn de omwonenden, 
overheden en externe sponsoren. 
Belangrijke interne partijen voor de Stichting zijn de tuinders, stagiaires en de vrijwilligers, 
zonder wie de groei niet mogelijk zou zijn. Uiteindelijk staat de moestuin ten dienste van een 
groter maatschappelijk geheel aan oogstaandeelhouders en bezoekers van de moestuin. 
Het gaat over de tuinders, in meervoud inderdaad. Simone Visser is in 2020 gestart, met haar 
bedrijf Zelfoogsttuin de Haar. In het seizoen 2021 gaat zij de samenwerking aan met Cecile van 
der Speld, oud stagiaire van de moestuin.  
Dit zorgt voor continuïteit op de moestuin. De tuinders kunnen elkaar zo nodig afwisselen en 
beter de taken verdelen. Doordat er altijd een tuinder op de tuin aanwezig kan zijn, ontstaat er 
nu ook ruimte voor Simone om dit jaar wel op vakantie te kunnen gaan. 
 
In de vorige versie van het PvA is samen met de tuinder de doorkijk gemaakt tot 2023. In deze 
versie blikken we terug op de plannen die er waren voor de winter en of deze geslaagd zijn. 
Maar vooral ook naar de plannen om te realiseren tot aan oktober 2021 met voor het eerst 
meer concretere doorkijk naar de winter van 2021-2022. 
Daarnaast is er sinds het vorige PvA een klankbordgroep samengesteld. Met dit PvA als 
startpunt vraagt de stichting om hun mening, ideeën en mogelijkheden die ze zien voor de 
moestuin. De tuinder is ook aanwezig bij het overleg met de klankbordgroep om een goede 
afstemming te borgen. 
 
De verwachting was groei van oogstaandeelhouders en daarom de benodigde uitbreidingen op 
de moestuin. Die verwachting komt uit, en hoe! Waren er eind vorig seizoen 75 
oogstaandeelhouders en een aantal op de wachtlijst, dit seizoen start de moestuin met 150 
oogstaandeelhouders. 
De stichting zelf maakt ook groei door. In de opstart voelde het als ‘alle hens aan dek’ en was 
iedereen druk met alle taken. De evaluatie in december 2020 heeft geleid tot het beter 
verdelen van de taken en aandachtsgebieden. Doel is om zo beter te besturen. Als voorbeeld: 
een van de bestuurders stemt met de tuinders af welke klussen er te doen zijn en coördineert 
in samenwerking met een vrijwilliger en de tuinders de inzet van het klusteam. 
 
Financieel heeft de stichting in 2020 van vele organisaties een bijdrage ontvangen. Daarnaast is 
er ook een lening verstrekt van €15.000,- om voorfinanciering van projecten mogelijk te maken. 
Dat was mede nodig omdat groei, bouw en subsidieaanvraag veelal gelijk opliepen. In 2021 
verwacht de stichting de ontwikkelstappen beter gecoördineerd gedurende het jaar uit te 
voeren en de lening af te lossen. 
 
Daarnaast starten we in 2021 met de Vrienden en Partners van de Moestuin. Vrienden doneren 
eenmalig, vaker mag. Partners, veelal bedrijven verwachten we, verbinden zich voor meerdere 
jaren financieel aan de moestuin. Deze ontwikkeling is nodig om financieel zelfstandig de 
exploitatiebegroting te kunnen dragen. 
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Doelstelling 
 
De doelstelling van Stichting Moestuin de Haar is om voort te bouwen op de lijn zoals die is 
uitgezet in het oorspronkelijke Schetsadvies en de infrastructuur die in 2020 is gerealiseerd. Uit 
dit schetsadvies is de volgende passage illustratief voor onze ambities: 
“Naast de teelt van nutsgewassen zoals groenten, kruiden, bloemen en (klein)fruit, maar ook juist 
dóór deze teelt, wil Stichting moestuin de Haar de moestuin, naast een productieve, ook een 
educatieve functie geven. Het kan een plek worden waar mensen hun groenten halen of zien groeien 
en waar bezoekers (jong en oud) kunnen zien en ervaren hoe groenteteelt in zijn werk gaat.  
Naast een productieve plek zal de moestuin ook een aantrekkelijke plek worden, volgens het oude 
motto van historische moestuinen: ‘Om den Schoonheid en den Nutte’. Dit laatste vooral in de 
Middentuin vanaf 2021. 
Omdat een tuinder zijn of haar handen vaak al vol heeft aan teeltwerkzaamheden, zal de 
invulling van de plek een mix worden van productiegerichte tuinbouw en activiteiten gericht op 
voorlichting, beleving en recreatieve activiteiten (waar mogelijk verricht door vrijwilligers). 
Door deze combinatie van functies en een verdeling van het beheer van de plek, vormt zich een 
levendige groep mensen en een gemeenschap met verschillende contacten in de omgeving. 
 
 
Vakindeling 
 
Moestuin de Haar kent een vakindeling 
waarin de elementen teelt, educatie en 
historie een plek gaan vinden.  
Aan de hand van de vakindeling leest u 
in dit PvA de plannen voor de 
moestuin.  
 
De vakken N1, N2 en N3 komen terug 
bij het hoofdstuk over de Noordzijde. 
Verder komen de Middentuin en 
Zuidpunt apart ter sprake. Daarnaast is 
er een apart hoofdstuk voor de 
overkoepelende zaken voor Moestuin 
de Haar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vakindeling van Moestuin de Haar  
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Zuidpunt 
 
De inrichting van de Zuidpunt is tijdelijk van aard, voor een periode van 10 jaar, startend in 
2020. Dit komt voort uit de vergunningen die verleend zijn voor de opstallen die nodig waren 
om met Moestuin de Haar te starten. 
In het voorjaar van 2021 start de stichting het gesprek met de Gemeente Utrecht over de 
aanpassingen van het bestemmingsplan en/of hoe de moestuin gaat passen in de komende 
Omgevingswet. Richtlijn voor de stichting is hierbij het schetsplan waarbij muurkas en andere 
plannen naast het verkrijgen van de Oostzijde van de tuin op langere termijn van belang zijn. 
Op het moment dat de Oostzijde beschikbaar komt is het mogelijk om daar een deel van de 
tijdelijke faciliteiten uit de Zuidpunt een definitieve plek te laten krijgen. 
Naast het overleg met de Gemeente is hierover afstemming nodig met Natuurmonumenten.  
 
Gerealiseerde projecten tot aan maart 2021: 

• Fietsenstalling; de capaciteit is vergroot met 32 stallingsplaatsen. 
• Bestrating; in december 2020 is de grond afgegraven en is een zandbed aangebracht. 

Vanaf januari 2021 is er getegeld. Telkens met gratis verkregen tegels. Eind maart was 
de bestrating gereed. 

• Zelfplukbloementuin; met de aarde die vrijkwam vanuit het te bestraten deel is de 
bloementuin van extra grond voorzien. De tuinders zorgen voor de verdere aanleg en 
aanplant van de bloementuin. 

• Aan de buitenzijde van het Tuinhuis is een kraanwaterpunt gemaakt om drinkflessen bij 
te kunnen vullen tijdens pauzemomenten. 

 
Door de bouw van het Tuinhuis met zwaar materieel is de grond in de Zuidpunt ‘dichtgereden’. 
Het gevolg was dat het water, op dit laagste punt van de moestuin, nog slechter wegliep en 
richting de winter voor een blubberig geheel zorgde.  
Het aanleggen van de bestrating heeft daardoor de nodige vertraging opgelopen en daarmee is 
het niet gelukt om alle beoogde projecten te realiseren. 
 
Opgestarte projecten: 
De projecten uit de winterperiode die nog niet konden starten zijn in de loop van maart 2021 
opgestart of starten in april 2021. Dit is ook nodig om de oogstaandeelhouders weer op de 
moestuin te kunnen ontvangen.  
Welke projecten dat zijn is hieronder weergegeven, inclusief de impressies van het verwachte 
resultaat. Voor al deze projecten zijn spullen al deels of volledig aanwezig op de moestuin maar 
is de start van de realisatie door de weersomstandigheden beïnvloed.  
 
Project Poort 
Bij het inmiddels geplaatste Tuinhuis is er een buitengang ontstaan tussen de erfscheiding en 
het Tuinhuis, hier komt een afsluiting met een poortdeur voor de tuinder 
Onder de luifel van het Tuinhuis komt een marktkraam voor losse verkoop tijdens de 
oogstdagen.  
 
Project Spoelplaats 
De huidige spoelplek, geplaatst tegen teeltvak F, is voor het wassen van kleine hoeveelheden 
oogst voor de oogstaandeelhouders.  
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Voor het tegelijk wassen van meerdere kratten met oogst voor externe leveranciers als 
landwinkels en restaurants hebben de tuinders een grotere spoelgelegenheid nodig. Deze komt 
tussen het Tuinhuis en de Technische ruimte.  
 

 
 
 
Impressie Poort en Verkooppunt     Impressie Spoelplaats en Pauzeplek 

 
Project Pauzeplek  
Hiervoor is een overdekking gepland vanaf de 
Technische Ruimte tot aan de schuin geplaatste 
palen. Hiermee is er bescherming tegen lichte 
regen of tegen felle zon zodat vrijwilligers droog 
en in de schaduw kunnen pauzeren.  
 
Project Stellingkast met schappen  
Buiten komt een stellingkast om kratten met 
groenten tijdelijk te kunnen stallen.  
 
Project Opkweekplek     
Bij de komst van nieuw zaai- en plantgoed op de 
moestuin is er een overdekte plek nodig op de  Impressie Opkweekplek en Pauzeplek 
moestuin waar zaaigoed opgekweekt kan worden 
en waar kwetsbare jonge planten kunnen afharden voor het uitpoten in de volle grond. Onder 
deze overdekte plek komen twee kweektafel. Om water te kunnen geven is de aansluiting op 
het beregeningswatersysteem van de moestuin in november 2020 al voorbereid.  
 
Project Houtsnipperpad 

In 2020 is ook de looproute naar het Tuinhuis een zeer natte route gebleken. Met als gevolg 
veel vieze schoenen maar ook een vertrapt grasland. Om dit te voorkomen wordt vanaf de 
entree een houtsnipperpad aangelegd naar de fietsenstalling en naar het Tuinhuis. 
De wens is om het houtsnipperpad door te trekken tot de pauzeplaats. realisatie is pas na april 
2021. 
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Projecten periode april 2021 – oktober 2021 
 
Project kinder tuingereedschap 
Vanuit de samenwerking met de Sint Bonifatiusschool, en toekomstige educatieprojecten, wil 
de stichting in overleg met de tuinders overgaan tot de aanschaf van speciaal tuingereedschap 
voor kinderen.  
Daar is dan ook een opslag voor nodig. Het lijkt wenselijk om dit apart op te bergen zodat de 
kinderen dit zelf kunnen pakken. Door een aparte opslag wordt voorkomen dat zij zich bezeren 
aan het overige (soms gemotoriseerde) tuingereedschap. Het idee is om dit te combineren met 
bankjes waar de kinderen op kunnen zitten. 
 
Eindresultaat oktober 2021 
Na het voltooien van de hierboven genoemde projecten is de plattegrond van de Zuidpunt als 
volgt. Hierbij zijn dan de nog lopende projecten vanuit de winterperiode afgerond en de 
overige, minder zichtbaar op de plattegrond, zomerse projecten ook. 
 

 
Impressie Zuidpunt oktober 2021 
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Projecten periode oktober 2021 – maart 2022 
 
In deze periode zijn er geen nieuwe projecten voor de Zuidpunt. Met het afronden van de 
hiervoor genoemde projecten lijkt de Zuidpunt voldoende ingericht. Gedurende het 
teeltseizoen kunnen er nog ontbrekende elementen voor de moestuin naar voren komen. 
Indien dat zo is dan nemen we deze op in een volgende versie. 
 
Plannen voor 2022 – 2023 
 
Koelunit 
Voor het vers houden van de oogst die door de tuinder wordt geoogst voor 
oogstaandeelhouders of horeca is het nodig om deze koel te bewaren tot het moment van 
ophalen. Enige vorm van een koelinstallatie is hiervoor gewenst. In 2021 gaat de Stichting in 
overleg met de tuinder om te bepalen wat er aangeschaft dient te worden. 
De financiering van de koelinstallatie is een onderdeel van de subsidieaanvraag bij Leader 
die bij het onderdeel Overkoepelend is opgenomen. 
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Middentuin 
 
In het eerste teeltjaarwas de Middentuin voor de helft in gebruik. Er werd een kruidentuin en 
een tijdelijke bloementuin aangelegd. In 2021 is het de doelstelling om de Middentuin verder in 
gebruik te nemen. Door twee van de stagiaires is in overleg met tuinders een ontwerp gemaakt.  
 
Projecten periode april 2021 – oktober 2021 
 
Het doel is om de Middentuin in de 
komende twee jaar verder door te 
ontwikkelen. In dit jaar volgt in ieder 
geval een uitbreiding van de kruiden-
tuin en komt er weer een deel 
bloementuin, dit jaar voor de zelfpluk 
op een andere plek.  
 
De hoofdstructuur van de Middentuin 
is  bepaald door het boom-ornament, 
zoals die te vinden is op het door 
Cuypers ontworpen smeedijzeren 
hekwerk, aan de westkant van de tuin. 
Deze Cuypers-boom wordt met gras- 
paden diagonaal uitgezet in het 
centrale vierkante teeltvlak. De 
vlakken, die zo ontstaan worden 
afgezoomd met borders en hout-
snippers om zo het boomontwerp 
duidelijker in het terrein uit te beelden. 
Daarnaast krijgt elk vlak in de Midentuin een thema of gebruiksdoel. 

 

De onderdelen in de Middentuin: 
1. Kruidentuin; onderdeel voor de Oogstaandeelhouders. 
2. Bloemenpluktuin; onderdeel van het Zelfplukabonnement. 
3. Educatieve tuin; de plannen voor de educatie zijn nog in ontwikkeling. Verdere invulling van dit 

gedeelte volgt nog (zie ook 4). Plaatsen van een plek voor uitleg wordt al wel gerealiseerd. 
4. Snoephoek; doel is om hier bakken met kruiden, eetbare bloemen, bessen en dergelijke te 

plaatsen.  
5. Beleeftuin; een plek met bijzondere struiken, planten en bloemen met daarbij een zitje of 

rozenprieeltje. 
6. Rustgedeelte; Oogstaandeelhouders kunnen hier tijdens het oogsten contact met elkaar hebben 

en/of genieten van de tuin. In het vorige seizoen waren er oogstaandeelhouders die met hun 
kinderen op woensdag vanuit school kwamen lunchen en oogsten op de tuin. Die bieden we 
hiermee ook een goede plek om dat te doen. 
Op dagen dat de tuin geopend is kunnen bezoekers hier ook even plaatsnemen.  

7. In het seizoen van 2021 gaan we kijken hoe de invulling, afhankelijk van de behoefte, gaat zijn. 
Een optie is om hier een speeldeel te maken voor de kinderen maar het kan ook een uitbreiding 
van rustgedeelte of een deel met historie van de moestuin en haar verbinding met het kasteel 
worden. In een van de volgende PvA’s komt hier meer duidelijkheid over. 

Impressie Middentuin oktober 2021 
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Noordzijde 
 
In 2021 is een van de doelstellingen om de plannen voor de opstart van de Noordzijde bij 
Moestuin de Haar te realiseren. Een belangrijke randvoorwaarde hierbij is het herstel van de 
tuinmuur door Natuurmonumenten in het voorjaar van 2021. Met Natuurmonumenten zijn we 
nog in gesprek over de wens van een poort in de muur en de plaatsing van een muurkas. 
 
Bij de Noordzijde komt is ook een deel van de teelt gepland, zoals in de tunnelkassen. Deze 
locatie biedt darnaast ook de ruimte aan educatie en andere elementen die bijdragen aan de 
beleving wanneer iemand de Moestuin bezoekt. Ideeën voor het inrichten zijn er wel maar 
vragen om verdere uitontwikkeling in 2021. In december 2020 is er een eerste gesprek geweest 
om te kijken naar de mogelijkheden. Daar is onderstaande schets van opgesteld. 
 

 
Schets van de Noordzijde 

 
Gerealiseerde projecten: 

• Tunnelkassen; er zijn twee nieuwe tunnelkassen in vak N2 geplaatst. Eind maart, begin april 
plaatst de leverancier in samenwerking met vrijwilligers de folie over het geraamte. Gedurende 
het teeltseizoen neemt de tuinder de tunnelkassen dan in gebruik.  

• Beregeningsinstallatie; aangepast om de nieuwe tunnelkassen te kunnen beregenen. 

 
Projecten periode april 2021 – oktober 2021 
 
Project Jachthut 
Net buiten de tuinmuur staat het Jachthutje waarin onder meer opslag van uien en aardappels 
plaatsvond in 2020. Om de overlast van de muizen in 2021 te voorkomen gaan we het 
jachthutje muisvrij maken door gaas aan te brengen en zo te zorgen dat de muizen niet meer 
bij de opgeslagen oogst kunnen komen. Daarmee komt het project gereed in september 2021. 
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Impressie Noordzijde oktober 2021 

 
Plannen 2022 – 2023  
 
Muurkas 
In het Schetsplan voor Moestuin de Haar is ook het plaatsen van een muurkas opgenomen. De 
aanschaf van de muurkas is ook opgenomen in de Europese subsidieaanvraag bij Leader. Vanuit 
de Gemeente, de Provincie en het Leader-programma is al een subsidie van € 70.000,- 
toegezegd aan de stichting op een totaal aan projectkosten van ongeveer € 140.000,-.  
In februari 2021 heeft de stichting besloten om verder te gaan met de realisatie van de 
muurkas. Via een uitvraag onder vrijwilligers en oogstaandeelhouders zoekt het bestuur een 
aantal mensen die bij wil dragen aan de realisatie hiervan. 
 
Daarnaast gaat de Stichting hierover verder afstemmen met Natuurmonumenten en de 
tuinders. Dit gaat over de exacte locatie, wijze van constructie en welke functionaliteit er verder 
te geven is aan de muurkas. 
De realisatie van de muurkas zit vast aan termijnen van Leader om binnen de subsidieaanvraag 
te blijven vallen. De stichting kijkt bij elke vervolgstap of realisatie in geld en tijd mogelijk is om 
te voorkomen dat een bijdrage van Leader bij nader inzien toch niet verstrekt kan worden of 
later weer terugbetaald moet worden. 
 
De beoogde muurkas versterkt de historische relatie van de tuin met de rijks monumentale 
muur, die volgens de huidige planning in het voorjaar van 2021 wordt hersteld in opdracht van 
Natuurmonumenten.  
 
Fruitteelt tegen tuinmuur 
De tuinmuur is origineel bedoeld om fruit tegen te laten groeien, al dan niet in de muurkas. De 
dubbelwandige tuinmuur had tevens een extra functie. Deze isolerende spouwmuur hield de 
warmte vast, wat de teelt ten goede kwam. 
 De wens is om ook weer fruit te laten groeien bij de tuinmuur, afstemming over de 
mogelijkheden met Natuurmonumenten en tuinders is dan ook nodig. 
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Moestuin de Haar overkoepelend 
 
Naast de wensen die specifiek op een deel van de Moestuin plaatsvinden zijn er ook een aantal 
projecten die overkoepelend zijn over alle vakken heen of gewoon voor de moestuin als geheel. 
Die onderwerpen zijn in dit deel van het PvA opgenomen.  
 
Projecten periode oktober 2020 – maart 2021 
 
Project bereikbaarheid 
Bij de afslag naar de Eikstraat is een bord geplaatst 
met de aanduiding Moestuin de Haar en een pijl die 
wijst naar de Eikstraat. Dit is als je aankomt vanuit de 
richting Vleuten.  
Veel mensen die Haarzuilens bezoeken plaatsen hun 
auto op de parkeerplaats bij Restaurant Toetje.  
De Stichting heeft nog een sticker om een tweede 
bordje te creëren wat dan geplaatst kan worden bij de 
entree van het parkeerterrein. 
 

Aansluitend is er de wens om een sandwichbord aan te schaffen dat te 
plaatsen is buiten de poort van Moestuin. Met name op dagen dat er 

verkoop is bij de Emmaus trekt dat extra bezoekers. 
Het is de bedoeling deze aanschaf te financieren 
vanuit de Vrienden van Moestuin de Haar. Het bord is 
nodig vanaf het moment dat de oogstaandeelhouders 
weer op de moestuin komen oogsten, aanschaf is 
gepland in april 2021. 
De keuze voor het type bord moet nog gemaakt 
worden, strak en simpel of met een meer historische 
uitstraling. 

 
 
Project Markeringen 
De wens is om alle hoeken van de vakken in de moestuin duidelijk te 
markeren zodat de vrijwilligers bij het onderhoud ook goed weten 
waar de grenzen van de teeltvakken en de graspaden zijn. 
Gekozen is om markeringen die ook in de sport gebruikelijk zijn aan te 
gaan schaffen. Deze markeringen plaats je in de grond en de 
bovenkant houd je gelijk aan de gewenste hoogte van het gras. 
 
Daarnaast komt er een simpele aanduiding van de teeltvakken voor de 
oogstaandeelhouders. 
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Projecten periode april 2021 – oktober 2021 
 
Project educatie school 
Er is overleg opgestart met de Sint Bonifatiusschool in Haarzuilens om 
te bekijken op welke wijze Moestuin de Haar bij kan dragen aan de 
educatie op school in combinatie met de Moestuin.  
Vanuit de ‘Voedselagenda Utrecht / voedseleducatie’ is er ook 
deelname aan het overleg.  
Door de lockdown heeft de afstemming tijdelijk stilgelegen. Op 17 
maart 2021 is dit weer opgepakt. 
 
Project Educatie en Historie 
Voor de Noordzijde en de Middentuin zijn de eerste ideeën gedeeld over het bieden van 
educatie op de Moestuin. Vanuit de stichting is er in de winterperiode contact gezocht met 
diverse instanties en personen om een eerste beeld te vormen over wat je met educatie en 
historie kan doen op de moestuin. 
De stichting gaat in samenwerking met een groep vrijwilligers kijken hoe hier vorm aan te 
geven is. Het doel is om in juni 2021 een visie en een plan te hebben op welke wijze educatie en 
historie zijn plek en vorm gaan krijgen op de moestuin. 
 
Project Oude tunnelkas 
In vak B staat de tweedehands tunnelkas die is aangeschaft om de moestuin te kunnen 
starten. Begin 2020 worden er twee nieuwe, gelijke tunnelkassen aangeschaft en geplaatst 
in het Noordgedeelte. 
Hiermee kan de oude tunnelkas afgebroken worden. De Stichting gaat de oude tunnelkas in 
overleg met de tuinder verwijderen en verkopen; richtdatum is begin december.  
De opbrengst van de verkoop van de oude tunnelkas komt ten goede aan de algemene 
middelen van Stichting Moestuin de Haar. 
 
 
Projecten periode oktober 2021 – maart 2022 
 
Project Biodiversiteit Moestuin de Haar 
Het aanbrengen van meer biodiversiteit is een activiteit die voor een groot deel bij de 
tuinders ligt. Met de inrichting van de Noordzijde en het plan voor Educatie en Historie is 
hier vanuit de stichting ook verdere invulling aan te geven. Mogelijke opties hierbij zijn: 

• Insectenhotel 
• Vogelhuisjes 
• Wormenhotel 
• Houtwal 

Bij de start van de moestuin zijn er diverse imkers geweest die gevraagd hebben of er de 
mogelijkheid was om een bijenkast te plaatsen. Gebleken is dat er in de boomgaard, ten 
noorden van de moestuin, en bij Emmaus al bijenkasten staan. De vliegradius van bijen is 3 
tot 5 kilometer ver, daarmee is er dus al een overlap tussen de kasten die in de omgeving 
aanwezig zijn. Het ondersteunen van de biodiversiteit doen we door een breed scala aan 
insecten en dieren een plek te geven op de tuin. De honingbij is goed vertegenwoordigd in 
de buurt. 
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Het plaatsen van bijenkasten op de moestuin zelf gaat op dit moment niet bijdragen aan de 
biodiversiteit. Het gaat er juist voor zorgen dat de wilde bijen verdrongen worden en zorgt 
daarmee voor afname van de biodiversiteit. 
 
Plannen voor 2022 – 2023 
 
Herziening Bestemmingsplan/Omgevingswet 
Het huidige bestemmingsplan is niet passend voor de toekomstige ontwikkelingen van de 
moestuin. Zoals onder andere het weer bebouwen van de Oostzijde. In samenwerking met 
Natuurmonumenten en de Gemeente Utrecht gaat de stichting bekijken welke aanpassingen 
gewenst zijn en hoe deze vorm te geven. Vanaf maart 2021 is de stichting in gesprek met de 
Gemeente Utrecht om te verkennen wat de mogelijkheden zijn. In april volgt de opstart met 
Natuurmonumenten. 
 
Nutsvoorzieningen 
In 2019 en 2020 is de Stichting lange tijd bezig geweest om water en stroom te realiseren voor 
de Moestuin. Dit is mede door medewerking van Emmaus nu gerealiseerd maar geeft ook 
beperkingen op het maximale stroomverbruik. Een zwaardere eigen stroomaansluiting, niet 
meer via Emmaus, is daarom wenselijk. Dit hangt echter af van het toekennen van een 
huisnummer aan de Moestuin aan de Eikstraat.  
 
Verharding paden 
Vanaf het historische hek, naar Kasteel de Haar, ligt nu in het midden van de moestuin een 
verhard pad wat van slechte kwaliteit is. Dit pad liep naar de voormalige winterkas van de 
baron. Haaks op dit pad loopt ook een pad in de noord-zuid richting, wat ook van slechte 
kwaliteit is. Het vervangen van dit pad is ook opgenomen in de Leader-aanvraag evenals de 
tunnelkassen en muurkas. 
 
Afhankelijk van de te realiseren financiering wil de Stichting de paden vervangen door 
klinkerbestrating met als prioriteit het pad in de oost-west richting naar het hek van het 
kasteel. 
 
Subsidie Leader 
Zoals al aangegeven heeft de stichting een traject doorlopen om een subsidie aan te vragen bij 
Leader waarin een aantal financieel grote projecten zit. In zijn algemeenheid geldt voor deze 
projecten de volgende financieringsconstructie: 

• 25% via traject Leader 
• 12,5% Provincie Utrecht 
• 12,5% Gemeente Utrecht 
• 50% nog te verzorgen via andere kanalen door de Stichting. 

Bij de Leaderaanvraag zijn offertes aangevraagd om een indicatie af te kunnen geven van het 
benodigde subsidiebedrag. Dit betreft de aanschaf van de muurkas, de tunnelkassen, de 
verharding vernieuwen van de paden en de aanschaf van een koelinstallatie. Daarnaast nog een 
aantal zaken met een kleinere financiële impact. 
Het totale bedrag gemoeid met de Leader aanvraag is € 225.474,- waarvan dus door toezegging 
vanuit het Leader-programma inmiddels € 112.738, - is gedekt. Komend jaar is het voor de 
stichting van groot belang om het resterende deel externe sponsoren te vinden. 


