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TUINIEREN EN
COMPOSTEREN OP MINDER
DAN TWEE STOEPTEGELS
WORKSHOPS OP LOCATIE

Van Maastricht tot Groningen kun je
dit voorjaar zelf een Balkonton
maken. Tenminste, als de
crowdfundcampagne slaagt.
Stadsbewoners met een kleine tuin
of dakterras kunnen met de
Balkonton op een klein oppervlak
hun afval composteren èn 20 planten
kweken.
Op het crowdfundingplatform
oneplanetcrowd heeft het jonge
bedrijf Balkonton een campagne
gelanceerd om een mobiele
werkplaats te financieren. Met deze
werkplaats trekken ze in het voorjaar
door Nederland om overal in het
land deze vorm van stadstuinieren te
introduceren.
Per workshop kunnen 10 deelnemers
zelf hun eigen Balkonton maken.
Ook krijgen ze de instructies en de
compostwormen mee om er thuis
mee aan de slag te gaan.

BALKONTON

VAN AFVAL TOT AARDBEI MET
HULP VAN COMPOSTWORMEN

Anders dan bij bestaande verticale
tuinsystemen hoef je bij de
Balkonton niet ieder jaar je
potgrond te vervangen. Midden in de
ton zit namelijk een buis waarin je
met hulp van speciale
compostwormen je eigen groente- en
fruitafval omzet in vruchtbare aarde,
ook wel ‘vermicompost’ genoemd.
Nu bestellen, in het voorjaar planten
‘Crowdfunding is inmiddels een
beproefd recept om nieuwe
initiatieven te ondersteunen en
mensen bij je project te betrekken’,
aldus Ireen Laarakker van
Balkonton. ‘Daarom kiezen we
ervoor op deze manier ons product
te lanceren. Mensen kunnen tot en
met 5 februari inschrijven voor een
workshop. Of ze kunnen een kant en
klare Balkonton kopen. Op die
manier weten wij hoeveel we in
voorraad en gereedschap kunnen
investeren, en krijgt de consument
een mooie korting. Vanaf 5 februari
gaan we dan de workshops uitvoeren
en de bestelde Balkontonnen
leveren.’
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OOK VOOR KINDEREN

Kinderen vanaf 10 jaar zijn welkom
om onder begeleiding van een ouder
zelf hun eigen Balkonton te komen
maken. Kinderen die vol trots hun
zelf geteelde groentes op tafel terug
zien zullen hun bord snel leegeten.
Daarnaast leren ze in de workshop
ook nog iets over de kringloop,
tuinieren en het belang
van biodiversiteit.
SPANNENDE RACE

En wat nu als het doel van €5.000
niet voor 5 februari gehaald wordt?
‘Dat lijkt me sterk’ aldus Laarakker,
‘we hebben nu al 8 locaties die graag
helpen om een workshop in hun
woonplaats vol te krijgen. Nieuwe
locaties kunnen zich nog gedurende
de hele campagne aanmelden. Dus
dan moet het lukken om door heel
Nederland 50 deelnemers te vinden
of 25 Balkontonnen te verkopen. Zo
niet, dan krijgt iedereen zijn geld
terug. Natuurlijk kun je dan alsnog
tegen de normale prijs een
Balkonton kopen in de webshop die
5 februari online gaat.’

Midden in de ton zit een buis, waarin je met hulp
van speciale compostwormen, je eigen groenteen fruitafval omzet in vruchtbare aarde.

Balkonton is een duurzame onderneming die
stadstuinieren makkelijk wil maken. We maken de steden
groener, verminderen de afvalstroom en leren kinderen
hoe leuk het is zelf biologische groenten te telen. Daarbij is
het belangrijk dat onze producten niet alleen duurzaam
zijn, maar er ook goed uitzien.

Kijk wanneer er een workshop
bij jou in de buurt gepland
staat op Balkonton.

