
  

OPEN TUIN 1 : LANGS STROMEND 
WATER 
 
Wat een prachtig weer zaterdag 26 september voor de eerste Open Tuin van 
het seizoen!  
 

 
 
 
Deze activiteit werd georganiseerd door de tuiniers van Molenbabbel als 
initiatief van het moestuinenproject, de jongeren van l'AMO Atouts jeunes die ook 
actief zijn in de tuin en het Collectief ipé dat stadsmoestuinen tot een 
netwerk verbindt. Een dertigtal deelnemers zorgde voor het succes van deze 
collectieve dag. Ze konden er kijken, leren en ideeën uitwisselen. 
 

 
 
De tuin Molenbabbel is gelegen in het Marie-Josépark in Sint-Jans-Molenbeek. 
Naast ruimte voor het telen van groenten en fruit, zijn er ook een 
composthoop, drie bijenkorven en een vijver die ons enthousiast werden 
getoond door de tuiniers en bijenkwekers. 
 
De collectieve moestuin werd opgezet en wordt geleid door Stéphane 
Truong, waterexpert van het bureau Ecorce. In deze moestuin werd een 
installatie voor regenwater uitgevoerd en de tuiniers maken er wat graag 
gebruik van. De installatie is uitsluitend gebouwd met recyclagemateriaal en 



  

bestaat uit een dekzeil van ongeveer 6,5 m² op steunen, gemaakt van 
paletten. Hier wordt het regenwater opgevangen en daarna naar een 
reservoir geleid waar tot 320 l water opgeslagen kan worden. Dankzij de 
inspanningen van iedereen kon de installatie al op het einde van de dag 
gebruikt worden!  
 

 
 
Met de knowhow van Stéphane konden ook twee andere oplossingen 
worden voorgesteld voor het waterbeheer waarbij met name gebruik werd 
gemaakt van de karakteristieke taluds ter plaatse. Deze bijkomende 
installaties werden uitgevoerd tijdens de Open Tuin en vergroten de 
bestaande opslagcapaciteit voor water dat nu beschikbaar is tot in de verste 
uithoeken van de tuin. 
 

 
 
Als afsluiting van de dag werd er samen genoten van een aperitief in het 
park, met alle leden van andere Brusselse moestuinen en van het netwerk 
slow food, en met vertegenwoordigers van het gemeentebestuur van 
Molenbeek. Een moment om samen te komen en te praten over de ideeën 
van de tuiniers, over het initiatief van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
om een netwerk van stadsmoestuinen aan te leggen. De OT (Open Tuin) 
was voor de bewoners van de wijk ook een gelegenheid bij uitstek om 
contacten te leggen, ideeën uit te wisselen en samen te werken.  
 



  

 
 
Heel veel dank aan alle leden van Molenbabbel en aan de initiatiefnemers en de 
jongeren van l'AMO Atout jeunes, die zorgden voor een hartelijke ontvangst en 
die hun energie en goede humeur met ons deelden tijdens deze Open Tuin.  
De volgende OT wordt op 25 oktober georganiseerd samen met de 
moestuin Multivers Karrenberg in Bosvoorde rond het thema vijvers. Op 14 
november worden we ontvangen door de tuin Graystraat in Elsene voor een 
OT over het snoeien van fruitbomen. Volg ons op 
http://www.stadsmoestuinen.be/-Open –Tuinen -50-.html ! 
 
 
https://molenbabbel.wordpress.com/ 
http://www.atoutsjeunes.org/ 
http://www.ecorce.be/ 
 
 
 

 


