
Projectplan ‘Minituintjes uit Mûnein’ 

Van de werkgroep Duurzaam Mûnein



Wie is de werkgroep 
Duurzaam Mûnein?

• Gestart door drie dorpsbewoners uit Munein met duurzame 
inslag: 

• - Pieter Willem Louwsma;

• - Lut Dewicke; 

• - Joke Reijlink.

• Werkgroep valt onder Dorpsbelang Mûnein/Readtjerk

• Link met Werkgroep Duurzaamheid Trynwâlden 



Wat wil de werkgroep 
Duurzaam Mûnein
Projectstory:

• Als werkgroep Duurzaam Mûnein, actief onder de 
vlag van Dorpsbelang Munein/Readtsjerk, 

• Willen wij Mûnein graag een stukje mooier, 
groener en gezelliger maken voor al haar inwoners. 

• Zodat het prettig wonen is in Munein voor mens en 
dier. Onze focus ligt met name op kleinschalige 
projecten/acties die goed voor de natuur zijn. 

• Met aandacht voor de wensen van inwoners van 
Mûnein en we willen goed afstemmen met 
betrokkenen partijen zoals bijvoorbeeld Stichting 
Kearn (welzijnsorganisatie) en de gemeente 
Tytsjerkstradiel. 



Wat hebben we gedaan?
• We hebben als werkgroep gezocht naar een kansrijk en laagdrempelig project wat we zelf 

kunnen onderhouden. 

• We hebben gekeken op welke plekken in Munein er kansen liggen om een geschikt project te 
realiseren. Dit zijn het speeltuintje, het haventje, het pleintje met klok en beeld, het 
schoolplein, dorpshuis en ingang wijkje Flaaksikkers.

• Ons idee is om op een aantal locaties plantenbakken te gaan neerzetten en hierin een aantal 
natuurvriendelijke minituintjes te maken. Deze plantenbakken kunnen we vervolgens ook 
zelf onderhouden. De minituintjes zijn leuk voor de bijen/vlinders/vogels en andere beestjes 
en natuurlijk ook leuk en mooi voor de inwoners en bezoekers van bijvoorbeeld de speeltuin 
in Munein. 

• We hebben ons ideeën en locaties besproken met Dorpsbelang, Speeltuincommissie, de 
basisschool, Kearn, de gemeente en direct aanwonenden gepolst. Hiermee is het plan verder 
aangescherpt. De gemeente is een belangrijke partner omdat de locaties vaak op 
gemeentegrond  ligt. 

• We hebben subsidie aangevraagd bij het buurtfonds van de Postcode Loterij. En inmiddels is 
de aanvraag goed gekeurd!  Hiermee hebben we een budget van 1000 euro, waarvan 750 
subsidie.  Waarschijnlijk vallen de kosten wat lager uit. 



Wat is het actuele plan?
Locatie Hoogte bloembak Afmeting Thema bak  optie

Bij de haven Hoogte 2 planken Rechthoek l. 150 cm/ b. 95 cm Molen/ haven

Bij het dorpshuis Hoogte 2 planken Vierkant zijde 120 cm Mienskip/ delen

Bij de ingang 

Flaaksikkers

Hoogte 2 planken Vierkant zijde 120 cm Flaask (vlas) 

oorsprong

Bij de speeltuin Hoogte 3 planken Rechthoek l. 150 cm/ b. 95 cm Bijenhotels/ actie 

AH bijenplantjes

Bij de speeltuin Hoogte 3 planken Rechthoek l. 150 cm/ b. 95 cm Interactie kids

De locatie bij het dorpsplein is in overleg met de gemeente buiten ons plan 
gevallen. Dit omdat de gemeente het opfleuren van het pleintje liever 
meteen wat robuuster wil aanpakken samen met het dorp. Goed nieuws!
Dit wordt dus een nieuw project. We hebben met de gemeente 
afgesproken om hier in mei verder over te praten. Mochten jullie goede 
ideeën hebben over het pleintje, laat het ons dan weten! 



Wat gaan we doen?

• We gaan boodschappen doen! Een flinke houtbestelling!

• We gaan bakken maken, hiervoor gaan Albert Visser, Wiebe Damstra en 
Douwe Sibma ons gelukkig helpen. Wij hebben meer verstand van plantjes en 
beestjes..

• We gaan de bakken plaatsen en vullen. De gemeente heeft aangeboden grond 
te willen leveren! Super!  

• We gaan de bakken inrichten met deels eigen planten en deels gekocht 
plantgoed. En bakken opleuken met bijenhotels, waterschalen, stenen etc.

• We houden contact met de school, wisselen plantjes uit, mogelijk bijenhotel 
knutselen en wellicht meedenken in het vergroenen van het schoolplein.

• Bakken onderhouden en verder aanvullen. Plan maken voor volgend jaar voor 
verdere invulling.  

• We gaan meedenken bij het plan om het dorpspleintje (met klok en beeld) 
mooier en groener te maken! 



Vragen? Tips? 
Aandachtspunten? 

Voor vragen en ideeën na vandaag, neem contact op 
met ons via: pw_Louwsma@outlook.com of schiet een 
van ons even aan. 

mailto:pw_Louwsma@outlook.com

