
Beschrijvingen van gemeenschappelijke tuinen 

Calvin Park Community Garden 

 

Calvin Park Community Garden  bevindt zich op land dat ter beschikking gesteld is door de United 

Church. Vrij toegankelijk. Ze nodigen je van harte uit om hun website te bezoeken. 

Plaats: 200 Norman Rogers Drive (Terrein van Cooke’s-Portsmouth United Church) 

E-mail: calvinparkcommunitygarden@gmail.com 

Website: cpgardeners.blogspot.com  

Compton Fire Lane and Headway Park Gardens 

 

Iedereen kan zich opgeven voor een tuin, maar wie het eerst komt, het eerst maalt. De tuinen zijn gratis. 

We krijgen wat subsidie van plaatselijke ondernemers en vrijwilligers om te helpen met het onderhoud.  

Plaats: Stuk land ten oosten van 40 Compton Street 

Aantal volkstuinen: 15, waarvan twee gemakkelijk toegankelijk (verhoogd). De bedden zijn 8X4 en 8X8 

E-mail: heatherv@kchc.ca 

 

 

mailto:calvinparkcommunitygarden@gmail.com


Elmwood Community Garden 

 

Elmwood Community Garden is de langst draaiende gemeenschappelijke tuin van Kingston. De tuin 

bevindt zich op gemeentegrond temidden van de Bowling Green Apartments. De deelnemers houden met 

elkaar een grote composthoop draaiend; er zijn twee tuinbedden voor minder valide deelnemers 

beschikbaar. 

Plaats: 36 Elmwood Street 

E-mail: 613-547-5953 

Lakeside Community Garden 

 

In Lakeside Community Garden komen in 2014 extra particuliere tuinen ter beschikking, en nieuwe 

tuiniers zijn dan ook van harte welkom! De gemeenschappelijke tuin kent een groot aantal projecten, 

waaronder individuele tuinen, een grote donatietuin, een pompoenenveld, een knoflookveld en sinds kort 

een vlindertuin met inheemse planten. 

Plaats: Front & Days Road (near Centre 70) 

Aantal moestuinen: 50+ 

E-mail: lakesidegarden70@gmail.com 

 



MacLean Park Community Garden 

 

MacLean Trail Community Garden bevindt zich op gemeentegrond aan Hwy 15 tussen het 

hondenuitlaatpark en de Pittsburgh Library. De gemeenschappelijke tuin is in 2013 opgericht en beschikt 

over twaalf tuinen met verhoogde bedden van 1,20 x 4,80 m. De tuin verfraait het gebied dat ook wordt 

gebruikt voor openbare bijeenkomsten en levert bovendien een belangrijke bijdrage aan de gemeenschap 

doordat hij aan plaatselijke voedselprogramma's levert. Een aantal stukken tuin worden verhuurd aan 

individuele leden, terwijl andere stukken bestemd zijn voor gezamenlijk gebruik en levering aan 

voedselbanken. 

Aantal volkstuinen: 12 

Plaats: MacLean Park (Gore Road en Dalgeish Avenue), Pittsburgh Township 

E-mail: Kerrm@sympatico.ca or 613-544-2285 

Oak Street Community Gardens 

 

In Oak Street Gardens is iedereen welkom om voedsel voor zichzelf en voor anderen te verbouwen en te 

leren over moestuinieren. De tuin kent individuele moestuinen, proeftuinen, een tuin voor voedselbanken, 

educatieve tuinen en een professionele trainingstuin voor leveranciers aan boerenmarkten. 

Aantal volkstuinen: 50 

Plaats: Groene ruimte waar Oak Street een bocht maakt aan het eind van Victoria Street 

E-mail: oakstreetgarden@riseup.net or 613-547-4812 



Queen’s West Campus 

 

Deze tuin bevindt zich bij Stone House in de buurt van de tennisbanen op de West Campus van Queen's 

University; (Sir John A. MacDonald). Mensen van de Queen's University hebben voorrang, maar er zijn 

ook vaak tuinen beschikbaar voor het algemene publiek. 

Aantal volkstuinen: 16; plus twee voor educatieve doeleinden 

E-mail: balla@queensu.ca or 613-533-3379 

Sunnyside Community Garden 

 

De Sunnyside Community Garden is een vrijwilligersorganisatie die samenwerkt met Utilities Kingston 

en OPIRG Kingston. Ons doel is om inwoners in staat te stellen hun eigen voedsel en bloemen te 

verbouwen, mensen een plek te geven waar ze hun buren kunnen ontmoeten, de gemeenschap 

mogelijkheden tot educatie bieden en iedereen een aangename plaats te geven waar mensen het naar hun 

zin hebben. De tuin omvat volkstuinen en een donatietuin. 

Aantal volkstuinen: ca 30  

Plaats: MacDonnell Street vlakbij Brock Street 

E-mail: paynemichael@gmail.com 

 

 



Shannon Park Community Garden 

 

Iedereen kan zich aanmelden voor een tuin; wie het eerst komt, het eerst maalt. De tuinen zijn gratis. We 

krijgen wat subsidie van plaatselijke ondernemers en vrijwilligers om te helpen met het onderhoud. 

Aantal volkstuinen: 6 (allemaal 1,80 x 1,80 m)  

Plaats: Shannon Park Splashpad 

E-mail: heatherv@kchc.ca 

Wolfe Island Community Garden 

 

 

De Wolfe Island Community Garden wil een flexibele, duurzame plek in de buitenlucht zijn die voor 

verschillende doeleinden door de gemeenschap te gebruiken is. Het is een aangename plek om te zijn 

voor alle leeftijden, ook voor jongeren. Hier kunnen mensen kennis en ervaring uitwisselen, 

vaardigheden ontwikkelen op het gebied van tuinieren en gezond en actief leven. De tuin is een centrale 

plek die bijdraagt aan het leggen van verbindingen en samenwerkingsverbanden tussen bewoners en 

groepen en organisaties uit de gemeenschap. Het is een plaats waar bewoners bezig kunnen zijn met de 

natuurlijke omgeving. 



Aantal tuinen: beperkt aantal privé en gedeelde tuinen. Inwoners van Wolfe Island hebben voorrang. 

Plaats: Village of Marysville, Centre Street, Wolfe Island 

E-mail: communitygarden.wi@gmail.com   

Website: http://communitygardenwi.wix.com/communitygardenwi  

 
 


