
Een permacultuur-tuin ontwerpen

De Drie Bruggen moestuin bevindt zich in Oudergem , op de strook langs de Drie Bruggenstraat 
tussen metrostation Delta en de eerste bocht van die straat. Het project staat klaar voor de start, 
gedragen door een enthousiaste groep bewoners van de straat en open voor iedere 
geïnteresseerde persoon. 

Zondag 24 november ornaniseerden de tuinders van de moestuin Drie Bruggen, Corinne 
Loutrédoux (facilitatrice in permacultuur en in creative agro-ecologie) en het Collectief ipé, door 
Brussel Leefomgeving belast met het opzetten van een netwerk van burgerlijke Good Food 
projecten in het Brussels Gewest, een workshop voor het gezamenlijk en volgens de principes van 
de permacultuur ontwerpen van het basis project van de moestuin Drie Bruggen.  



De eerste gedachtewisselingen vinden plaats op het terrein: de tuinders presenteren de groep 
‘trekkers’ en hun middelen, vertellen over de achtergrond van het project en leggen hun 
verwachtingen uit met betrekking tot de moestuin.  
Vervolgens voert de groep, onder begeleiding van Corinne Lautrédoux, een ‘diagnstiek’ uit van de 
site, waarbij de belangrijkste kenmerken  en de opportuniteiten die deze kunnen bieden worden 
geïdentificeerd: kwaliteit van de grond, bezonning, dominante windrichting, topografie, bestaande 
inrichting,…

Het gezamenlijke werk wordt daarna binnen voortgezet. De deelnemers delen zich op in kleine 
groepjes en ontwikkelen zo vier inrichtingsschema’s die vervolgens plenair worden gepresenteerd. 



De presentaties van de schema’s en de gedachtewisselingen die eruit volgen geven de tuinders 
van de Drie Bruggen de elementen die ze nodig hebben om hun ‘visie’ op de startende moestuin te
verfijnen en om hun inrichtingsplan te finaliseren. Op basis van de op deze manier verkregen 
informatie ontwikkelt de kerngroep het basisproject voor een permacultuur moestuin-boomgaard, 
in een betrokkenheid van mens en natuur.  

De bijeenkomst wordt afgesloten met een gezellig aperitief.  

De organiserende groep van deze activiteit en iedereen die eraan deelgenomen hebben bedanken
het bureau Twyce architects (buren van de moestuin) voor het gebruik van hun lokalen en de zeer 
sympatieke ontvangst.  
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