
INITIATIEF!

AAN DE SLAG MET JE

GROENE

Steeds meer bewoners gaan zelf aan de slag met groen in hun buurt. Ook jij 
kunt een steentje bijdragen aan een groenere buurt! Wil je weten hoe? Deze 
factsheet helpt je op weg! 

STAP 1: ONTWIKKEL JE EIGEN IDEE
Als je zelf nog geen idee hebt, maar wel iets wilt ondernemen met groen in je buurt, begin dan met nadenken over 
wat je zelf leuk zou vinden. Start bijvoorbeeld een buurtmoestuin of tover de speelplek in je buurt om tot een 
natuurlijk speelterrein. Ook kun je denken aan activiteiten die vaker terug komen, zoals wekelijkse of maande-
lijkse speel en educatie middagen in het groen voor kinderen of het gezamenlijk onderhouden van een plantsoen 
of volkstuin. Het belangrijkste: begin klein en blijf realistisch. Langzaamaan kan je initiatief met hulp van anderen 
groeien. De meeste projecten beginnen gewoon zonder al te grote plannen!
 

STAP 2: ZORG VOOR STEUN VAN…

…MENSEN IN JE BUURT. 
Natuurlijk wil je met je eigen initiatief je eigen doelen bereiken. Hierbij helpt het als je draagvlak in de buurt hebt of 
van de overheid. Peil bij omwonenden wat hun ideeën en wensen zijn. Als je iets wil doen met het plantsoen of parkje 
voor je deur, betrek dan de mensen die op het plantsoen of park uitkijken. Bedenk daarbij dat er verschillende 
groepen mensen in een buurt kunnen wonen, elk met hun eigen wensen wat betreft groen. 

DROOMAVOND

Als je meer groen in de wijk wilt en je wilt je buren betrekken om dit gezamenlijk aan te pakken, kun je een 

droomavond organiseren. Tijdens een droomavond brengt iedere deelnemer zijn of haar ideeën in over hoe 

jullie groene buurt er over 5 of 10 jaar uit zou kunnen zien. Daarna maak je een gezamenlijke droom. Hieruit 

komen dan vaak initiatieven voort om stap voor stap naar de droom toe te werken. Vraag je Groen Dichterbij 

Support Team-lid om meer informatie over deze methodiek. 

DE WENSEN VAN BUURTBEWONERS KUNNEN BIJVOORBEELD ZIJN:  

• Mensen samen brengen en met elkaar verbinden: jong en oud, verschillende culturen, mensen met een 

beperking, mensen uit hun isolement halen, een plek voor reïntegranten

• Stimuleren van het besef van groen, laten zien dat eten niet in de supermarkt groeit 

• Een alternatief plan ontwikkelen omdat het huidige groen niet mooi is of de plannen van de gemeente beter kunnen

• Een mooie tuin maken voor de buurt

• Ruimte voor (eigen) ontspanning
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…EEN NETWERK ZODAT JE HET WERK KAN SPREIDEN. 
Zorg dat je anderen de ruimte geeft: ruimte voor hun wensen, ideeën en kwaliteiten. Op die manier krijg je niet 
alleen meer draagvlak in de buurt, maar ook toegang tot een netwerk van mensen waarop je kunt terugvallen. 
Sommige mensen communiceren makkelijk en andere mensen willen het liefst met hun handen aan het werk. Kijk 
welke vaardigheden je kunt gebruiken en wat anderen te bieden hebben. Je hoeft geen formele taakverdeling te 
maken, maar het is wel handig om ieder dat te laten doen waar hij of zij goed in is en/of plezier aan heeft. Je hoeft 
tenslotte niet alles zelf te doen & samen weet en kan je meer dan alleen!

STAP 3 ZORG VOOR MIDDELEN: GEREEDSCHAP, PLANTEN, GROND EN GELD
Al snel zal je merken dat je verschillende middelen nodig hebt voor je initiatief: papier om huis aan huis een brief te 
verspreiden, gereedschap om de grond te bewerken en planten te snoeien of de  planten zelf. 

Vaak kunnen omwonenden gereedschap zelf meebrengen. Anders kan de gemeente of woningcorporatie het 
misschien aan je lenen of geven. Soms willen buurtbewoners of bedrijven (bouwmarkt, tuincentrum) gereedschap, 
zaaigoed of planten afstaan aan een initiatief. Je moet hiervoor wel bekendheid aan je initiatief geven en laten 
weten waar  je naar op zoek bent. Dat kun je onder andere doen via www.groendichterbij.nl of bijvoorbeeld het 
Idealenkompas.

Er zijn tal van organisaties en stichtingen die een klein budget ter beschikking stellen aan bewonersinitiatieven. 
Lees ook onze factsheet ‘Financiering van groene buurtprojecten’.

GEBRUIK VAN GROND: AANSPRAKELIJKHEID, WET- EN REGELGEVING
Je werkt waarschijnlijk in de openbare ruimte of op grond van een woningcorporatie. Bij het gebruik van grond is 
het goed om wat te weten over eigendomsrechten, pacht en gebruiksrechten. Wat mag jij of je organisatie wel doen, 
en wat niet? Overleg met de gemeente of woningcorporatie om te peilen waar de wettelijke grenzen liggen en vraag 
toestemming om de grond te gebruiken. Leg dit vast in een gebruiksovereenkomst.  Benader diegenen die de 
beslissingen nemen, om te voorkomen dat je van het kastje naar de muur wordt gestuurd. Het kan helpen om hun 
taal te spreken, bijvoorbeeld door aan te sluiten bij hun beleid. Dat maakt het makkelijker voor deze organisaties 
om met jouw initiatief mee te doen.

Daarnaast kan het belangrijk zijn jezelf in te dekken tegen bepaalde risico’s die voortkomen uit aansprakelijkheid 
voor gevolgen van de aanleg of het gebruik van het groen of de bijeenkomsten die je organiseert. Enige kennis van 
wet- en regelgeving en plaatselijke verordeningen is dus handig. Heb je die zelf niet, dan ken je misschien wel 
iemand die er van op de hoogte is, bijvoorbeeld bij de provinciale Milieufederatie, IVN of iemand bij de gemeente.

Deze factsheet is een versimpelde weergave van 'Burgerinitiatieven in groen en advies aan burgerinitiatiefnemers' door Carmen 
Aalbers en Josine Donders, Wageningen UR/Alterra, september 2013 

VAARDIGHEDEN DIE NODIG KUNNEN ZIJN:

• Schrijven van een berichtje voor de krant 

(communicatie en PR)

• Kennis over groen, zaden, planten en snoeien

• Organiseren van activiteiten

• Formuleren van beleid, fondsenwerving

• Praten met politici, met ambtenaren, met 

belangengroepen (lobbyen en netwerken)

• Omgaan met (groepen) kinderen, mensen met een 

beperking of verschillende culturen



AAN DE SLAG MET

EDUCATIE
Veel groene buurtprojecten werken samen met scholen. Zo’n groene locatie is 
natuurlijk bij uitstek een plek voor schooltuintjes of een buitenles biologie! 
Maar hoe pak je dit aan en hoe vind je geschikt lesmateriaal voor de leerlingen?

OMGAAN MET SCHOLEN
Scholen maken gebruik van een jaarplanning. Vooraf bepalen zij wat ze gaan doen en wanneer. Als je met een 
school wil samenwerken moet je er dus op tijd bij zijn! Bespreek goed met elkaar of jullie project past bij de 
school, haar leerlingen en de onderwijsfilosofie. 

Realiseer dat schoolprogramma’s vol zitten en dat het vaak slim is om aan te sluiten bij doelstellingen voor vakken 
die gegeven worden. Dan kan natuurlijk bij biologie, maar ook aardrijkskunde (bodemles) of taal of rekenen. Gaan 
jullie met elkaar in zee? Maak vooraf dan goede afspraken over wie de kinderen begeleidt, les geeft en van 
materialen voorziet.

VRAAG HULP BIJ NME-CENTRUM
Bijna elk gemeente heeft een centrum voor Natuur- en Milieueducatie (NME). Een NME-centrum heeft meerdere 
taken, waaronder het begeleiden van scholen bij natuur- en milieueducatie, uitlenen van materialen (leskisten) en 
het verzorgen lessen, excursies en veldwerk ten behoeve van scholen. Via hen kun je in contact komen met 
scholen bij jullie in de buurt. 

Ook kunnen zij je helpen bij het vinden van geschikt lesmateriaal voor kinderen in alle leeftijden en bij het 
begeleiden van de schoolbezoeken op de tuin. Je vindt het NME-centrum bij jou in de buurt door te googlen of kijk 

ACTIVITEITEN MET KINDEREN
Er zijn veel verschillende soorten activiteiten die je uit kunt voeren. Er zijn eenmalige leuke acties die ervoor 
kunnen zorgen dat een school of buurtkinderen bij je project betrokken raken, denk bijvoorbeeld aan de Boom-
feestdag of de jaarlijke Vlindertelling en Tuinvogeltelling. Jullie groene buurtproject kan ook dienst doen als groen 
klaslokaal voor een basisschool in de buurt.  

VOOR KINDEREN!

AANDACHTSPUNTEN WERKEN MET SCHOLEN

1. Scholen werken met een jaarplanning. In mei worden plannen voor het volgende  schooljaar al gemaakt. 

2. Maak met de school duidelijke afspraken over begeleiding, verantwoordelijkheden en taakverdeling. 

3. Zoek aansluiting bij bestaande vakken en kerndoelen. Vooral bij de kerndoelen van ‘orientatie op jezelf en de wereld’ 

kan een groen buurtproject goed aansluiten. Lees http://www.slo.nl/primair/kerndoelen/Kerndoelenboekje.pdf voor 

meer informatie

4. Scholen werken vaak met vrijwillige inzet van ouders / verzorgers (bijv. voorleesouder). Wie weet vind je zo ook 

wel een schooltuinouder die activiteiten wil begeleiden!
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Er bestaat al allerlei kant en klaar lesmateriaal. Via Groen Gelinkt kun je hier makkelijk naar zoeken. Groen 
Gelinkt is een zoekmachine voor lespakketten in Nederland. Je kunt op thema, lesmateriaal of activiteit zoeken. Op 
www.groendichterbij.nl/groengelinkt kun je beginnen met zoeken!

Als je bijvoorbeeld zoekt op ‘groen’ krijg je meteen de ‘Bijendans’ voor groep 1-2 of ‘Boomstam bestuderen’ voor 
groep 3-4 van het basisonderwijs.

BUITENSCHOOLSE ACTIVITEITEN
Niet alleen scholen, maar ook BSO’s (Buitenschoolse Opvang) zijn vaak op zoek naar leuke, educatieve activiteiten 
om met de kinderen te ondernemen. Er bestaat een handleiding over samenwerken met een BSO, of je kunt 
gewoon aan de slag gaan. Misschien ben je zelf een ouder van de BSO? Stuur een mail of vraag of er behoefte is 
aan buitenruimte en een activiteit met de kinderen. Samen kom je er vaak wel uit! Je kunt gebruik maken van 
bovengenoemde lesmaterialen of samen met de BSO een activiteit bedenken.

GROENE VRIJWILLIGERS
Er zijn ook veel vrijwilligers of ouders actief die graag willen helpen bij het begeleiden van scholen of die interes-
sante activiteiten kunnen organiseren. Misschien zijn vrijwilligers van jullie tuin ook wel ouders van kinderen op de 
school waar jullie mee samenwerken! Daarnaast kun je hulp vragen aan een lokale IVN-afdeling, vrijwilligerscen-
trale of een oudercommissie van de basisschool. 

LINKS
Handige links voor meer informatie over 
scholen of leuke lesmaterialen
• www.groendoen.net  
• www.groeneschoolpleinen.nl  
• www.kennisnet.nl/themas/duurzame-school  
• www.biologieplusschool.nl 
• www.scharrelkids.nl 

WAAR VIND JE GROENE VRIJWILLIGERS?

1. Neem contact op met de lokale IVN afdeling

2. Is er een lokaal netwerk van groene buurtprojec-

ten of duurzaamheid?

3. De mensen van lokale Transition Towns kunnen 

ook helpen

4. ‘Gewone’ buurtgenoten die af en toe een handje 

willen helpen

5. Ouders van kinderen uit de klas

LEUKE IDEEËN OM MET KINDEREN AAN DE SLAG TE GAAN ZIJN ONDER ANDERE

• IVN heeft Scharrelkids, een site vol met leuke activiteiten www.scharrelkids.nl  

• Moesie, de Moestuincoach www.moestuincoach.nl  

• De Vlinderstichting heeft veel lesmateriaal en tips voor activiteiten in een (vlinder)tuin 

• Ons Groene Schoolplein: de lessen zijn ook geschikt om in een groen buurtproject te gebruiken! 

www.onsgroeneschoolplein.nl  

• Meedoen met de nationale Tuinvogeltelling én kinderen wat leren? De Vogelbescherming heeft kant en klaar 

materiaal beschikbaar! 

• Voor de allerkleinsten: leer ze vanalles over de bij met de Bijendans!



VOL DIEREN
EEN TUIN
Een tuin gaat pas echt leven als er de nodige beestjes in rondscharrelen. Hoe 
zorg je ervoor dat egels, vlinders, vogels en allerlei andere dieren of insecten je 
tuin een goede verblijfplaats vinden? En wist je dat bijvoorbeeld egels ook 
nuttig zijn om slakken uit je moestuin te weren? Hoe krijg je deze beesten in je 
tuin? Deze factsheet gaat daar dieper op in.

Hoe gevarieerder de tuin, hoe beter het is voor insecten, vlinders en vogels. De basis voor een diervriendelijke tuin 
is goede beplanting. Deze geeft dieren de mogelijkheid nesten te bouwen, te kunnen schuilen en een gevoel van 
veiligheid. Met een beetje aandacht kun je een tuin zo inrichten dat hij extra vriendelijk is voor insecten, vlinders, 
vogels en zoogdieren.

BIJEN 
Bloemen en bijen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Voor bijen is het belangrijk dat in een tuin verschillende 
planten aanwezig zijn die niet allemaal tegelijk bloeien. Daardoor kunnen bijen doorlopend verschillende soorten 
stuifmeel verzamelen Er zijn veel verschillende soorten bijen, die allemaal op andere plekken nestelen. De grond, 
dood hout, planten stengels, slakkenhuizen of muizenholletjes: allemaal plekken waar verschillende soorten bijen 
nestelen. Je kunt bijen een plek geven door veel verschillende soorten (vooral inheemse) bloemen te planten. Verder 
kunnen bundels rietstengels, bamboe en houtblokken met gaten (bijenhotels), de bijen een kans geven om te 
nestelen. Ruim voor de winter niet alles op en laat bv. plantenstengels staan en laat meer rommelhoekjes toe. 
Hagen, struiken, planten en gazons geven de wilde bijen een grotere kans op overleving.

VLINDERS 
Het vlindervriendelijk maken van je tuin begint bij de planten. Er zijn heel veel soorten planten en bloemen die een 
tuin aantrekkelijk maken voor vlinders. Daarnaast houden vlinders van beschutte plekjes. Daarom vind je ze vaak op 
zolders, in de schuur of tussen de bladeren. Je kan vlinders aan een geschikt thuis helpen door een vlinderkast op te 
hangen, het liefst op een beschutte plek uit de wind. Als je tuin voldoet aan de eisen van vlinders komen ze vanzelf je 
tuin bezoeken!

TIPS VOOR MEER BIJEN IN JE TUIN

• Weten welke bijen in jouw tuin leven? Gebruik de bijenzoekkaart van Vroege Vogels

• Creatief aan de slag? Maak je eigen bijenhotel! www.bijenhotels.nl    

• Tips voor een bijentuin van www.thegreenbee.nl   

• Meer informatie over het bij-vriendelijk maken van je tuin of balkon 
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VOGELS
De ideale vogeltuin is een tuin waar gevarieerd voedsel te vinden is, en waar ook schuwe vogels zich veilig voelen. 
De eisen die vogels stellen zijn eigenlijk niet hoog. Ze willen iets te eten en een veilige plek om te rusten. Maar er 
zijn heel wat verschillende soorten vogels, sommige vogels zijn brutaal en laten zich vaak zien, anderen zijn 
schuwer. Om meer vogels in jullie tuin te krijgen is het belangrijk te kiezen voor levende materialen, in plaats van 
dode. Plaats dus een heg in plaats van een schutting. Ook mag de tuin niet te netjes zijn, plekjes om voedsel te 
vinden en te schuilen zijn er dan genoeg..

EGELS
Egels zijn als insecteneters nuttige dieren in een tuin. Ze eten vooral slakken. Regenwormen vinden ze heerlijk en 
ook rupsen, kakkerlakken en pissebedden worden opgegeten. Zij ruimen ook aas/ en etensresten op. Wil je egels 
in je tuin? Zorg dan voor goede schuilplaatsen van takken en bladeren en holletjes van bijvoorbeeld een omge-
keerde dakpan of stuk boombast. Geen gehark dus, maar gewoon laten liggen! In de winter kunnen de egels hier 
hun winterslaap houden en in de zomer dient het als broedplaats. Zorg er ook voor dat de plek veilig is voor egels 
door geen giftige producten te gebruiken of door bij vijvers een loopplankje te plaatsen, zodat egels weer uit het 
water kunnen lopen. 

ANDERE DIEREN
Er zijn natuurlijk nog veel meer dieren die een veilig plekje kunnen vinden in jullie tuin, denk aan vleermuizen en 
knaagdieren. Kijk op de kennisbank van Groen Dichterbij voor downloads als een handleiding voor het bouwen van 
een beestentoren, een brochure Biodiversiteit in tuin en plantsoen of informatie over vleermuizen in jullie tuin. 
Raadpleeg de website van de zoogdiervereniging voor diverse brochures over zoogdieren in je tuin. 

MEER TIPS OVER HOE JE VOGELS IN JE BUURTPROJECT KAN KRIJGEN IS TE VINDEN OP

• De Vogelbescherming heeft 10 tips om snel meer vogels in je tuin te ontdekken: www.vogelbescherming.nl    

• Informatie over nestkasten, tuininrichting, vogels voeren vind je op www.vogelsinmijntuin.nl    

• Op www.tuinreservaten.nl vind je ook allerlei informatie hoe je een tuin omtovert in een vogelrijke tuin

MEER WETEN OVER EGELS?

• Op www.egelbescherming.nl vind je een bouwtekening voor je eigen egelhuis! 

• Feitjes en meer informatie wind je op www.allesoveregels.nl    

• Op de site www.egelopvang.nl vind je egelopvangcentra in de buurt, tips wat te doen als je een verzwakte egel 

hebt gevonden en allerlei extra informatie!

• Benieuwd welke vlindersoorten er in ons land 

leven? Kijk op www.vlindernet.nl  

• Voor meer tips over een tuin vol vlinders, kijk op 

www.uwtuinvolvlinders.nl    

• Voor een top 50 welke planten en bloemen 

aantrekkelijk zijn voor vlinders én rupsen, kijk op 

www.vlinderstichting.nl    

Bronvermelding foto's: Vlinder: Paul van Eerd / Insectenhotel: Springzaad



FINANCIERING VAN

GROENE
BUURTPROJECTEN04 Als groen buurtproject is wat extra financiering altijd welkom. Bijvoorbeeld 
voor het aanschaffen van nieuwe  materialen of het organiseren van diverse 
activiteiten. In deze factsheet staan verschillende mogelijkheden om geld of 
middelen op te halen voor je groene buurtproject onder elkaar. 

FONDSEN
Een van de mogelijkheden is via fondsen. Veel fondsen willen buurtprojecten graag een bijdrage geven. Het Oranje 
Fonds is hier een van. Voor projecten, waarbij bijvoorbeeld groen als middel wordt ingezet om sociale samenhang 
in een buurt te vergroten, kun je een aanvraag indienen. Andere landelijke fondsen zijn bijvoorbeeld Jantje Beton, 
VSB Fonds of Stichting Doen. Ook kan je informeren bij jouw lokale Rabobank, zij hebben vaak een eigen fonds. 

VRAAG HET DE CROWD!
Je hoort het vaak tegenwoordig: crowdfunding! Maar wat is dat precies? Met crowdfunding vraag je bekenden en 
onbekenden bij te dragen aan jouw project. Je kunt dat doen door een rendement of tegenprestatie te beloven of te 
vragen om een bijdrage.

TIPS VOOR HET INDIENEN VAN EEN FONDSAANVRAAG: 

1. Denk niet alleen aan ‘groene’ fondsen. Een andere invalshoek van je project kan zorgen voor mogelijkheden! 

Het Skanfonds wil bijvoorbeeld ‘mensen in kwetsbare posities de kans bieden om te participeren in de 

samenleving’. 

2. Vraag vooraf duidelijk of je het toegezegde bedrag mag inzetten, ook al komt je begroting niet 100% rond. 

Zo voorkom je dat je moet terugbetalen. 

3. Houd goed contact met het fonds. Nodig ze uit voor bijeenkomsten of feestjes en laat het aan hen weten als 

je project door omstandigheden net iets anders uitpakt dan verwacht. Dit zorgt voor betrokkenheid en de 

eindafrekening kan soepeler verlopen: er zijn immers geen verrassingen. 

4. Blijf trouw aan je project. Soms past een fonds net niet bij wat je met jouw project wilt doen. Blijf in dat 

geval trouw aan je project en ga niet iets anders doen enkel en alleen om financiering te krijgen. 

TIPS BIJ CROWDFUNDING: 

1. Sta 100% achter je project en wees niet bang

2. Oefen je pitch

3. Vraag expliciet om hulp

4. Pas je verhaal aan op je publiek

5. Maak gebruik van promotiemateriaal

Bron: www.voorjebuurt.nl  
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Er zijn verschillende websites waar je je project kunt melden voor crowdfunding. Daarmee kan je ook gebruik 
maken van het financiële systeem van de organisaties die er achter zitten. Dat scheelt een hoop rompslomp! Als 
tegenprestatie vragen deze websites vaak een klein percentage van het opgebrachte geld. 

Interessante organisaties zijn:
- www.voorjebuurt.nl is een nieuw crowdfundingsplatform voor buurtprojecten. Zij helpen niet alleen met 

financiering, maar crowdfunden ook middelen, zoals opslagruimte, vrijwilligers, materialen etc. 
- Het doel van de website www.idealenkompas.nl is matches maken. Vraag en aanbod bij elkaar  brengen dus. 

Dit gaat zowel om financiering, maar vooral ook om kennis, materialen en menskracht.
-    www.oneplanetcrowd.nl is een crowdfundingplatform voor duurzame projecten. 
- www.groenbeweegt.nl helpt bij het organiseren van middelen, contacten en netwerken. 

Wil je meer hierover weten? Bezoek de websites of neem contact op met een van bovengenoemde organisaties. 
Kijk op de weblog van voorjebuurt.nl voor nog meer tips

LANDELIJKE (TIJDELIJKE) ACTIES
Daarnaast zijn er, soms tijdelijke, landelijke acties waaraan je mee kunt doen. Sommige acties komen jaarlijks 
terug, zet ze alvast in je jaarplanning! Denk bijvoorbeeld aan:
- NL Doet (maart): Als je nog menskracht nodig hebt is dit een mooie gelegenheid om die bij elkaar te krijgen! 

Zie www.nldoet.nl  
- Voucherregeling Groen en Doen: een bijdrage voor vrijwilligers die werken in het groen vanuit het Ministerie 

EL&I. Deze regeling gaat nog een keer (in 2013) open.
- Burendag (september): organiseer een activiteit met je buurt en vraag subsidie bij het Oranje Fonds aan. 

Alle informatie vind je op www.burendag.nl   
- Subsidieregelingen zijn ook vaak tijdelijk. Hou hiervoor de nieuwsbrieven in de gaten! 

GEMEENTEN
Veel gemeenten hebben een leefbaarheidsbudget of wijkbeheerbudget.  Ben je bezig met groenbeheer? Dan is het 
misschien mogelijk hier (deels) aanspraak op te maken. Of spreek met gemeente af dat zij materialen aanleveren 
en jullie het werk doen! Neem contact op met een wijkpost of wijkmanager (de gegevens vind je op de website van 
je gemeente). Dit is een eerste aanspreekpunt voor wijkzaken, die je zo nodig kan doorverwijzen naar de juiste 
contactpersoon binnen de gemeente.

CONTACTEN MET GEMEENTE

1. Grotere gemeenten werken vaak met wijk-

budgetten en wijkspreekuren. Maak een afspraak 

om informatie te krijgen over de mogelijkheden.

2. Sommige gemeenten juichen het toe dat 

projecten aan de slag gaan en reserveren 

leefbaarheidsbudget voor een groene invulling, 

bijvoorbeeld de gemeente Utrecht.



Niet iedereen hoeft direct enthousiast te reageren als je het initiatief neemt voor 
een groen buurtproject. Ook nadat je gestart bent kun je tegenstand ondervin-
den, bijvoorbeeld door voorvallen als diefstal, vandalisme, hangjongeren, 
teruglopend enthousiasme bij de vrijwilligers of zelfs ruzie binnen de groep. 
Wat kun je daar tegen doen? Deze factsheet helpt je op weg!

BUURT WIL HET NIET 
Je kunt je het misschien niet voorstellen, maar het kan voorkomen dat niet iedereen in de buurt blij is met je groene 
buurtproject. Het is belangrijk hier aandacht aan te schenken, je wilt niet eerst moeite doen om een project op te 
bouwen om er daarna niet van te kunnen genieten. Belangrijk is om erachter te komen waarom er buurtbewoners 
‘tegen’ zijn, vaak kun je deze bezwaren prima wegnemen. Een veel gehoord bezwaar is bijvoorbeeld dat het een 
woest veld wordt en dat er zorgen zijn over of het wel onderhouden wordt. Laat zien dat je daar over na hebt gedacht 
en ga het gesprek aan. 

TEGENSTRIJDIGE BELANGEN 
Tegenstand in de buurt kan ook voortkomen uit tegenstrijdige belangen. Van wie is de grond? Misschien wil de 
eigenaar er wel iets heel anders mee. Uit ervaringen van andere projecten blijkt dat dit eigenlijk altijd op te lossen is 
met goede gebruikersafspraken. Zo kan een grondeigenaar ook eventueel zijn grond weer gebruiken als dat nodig 
is. Je project is dan wel tijdelijk, het is goed dit te beseffen. Ook kan het zijn dat buurtbewoners het stukje grond 
liever willen gebruiken voor extra parkeerplaatsen of fietsenrekken. Ga met elkaar in gesprek over hoe de straat of 
buurt kan worden ingericht zodat iedereen tevreden is. Zo heeft jullie project meteen meer draagvlak in de buurt!

VANDALISME EN DIEFSTAl

Een tuin in de publieke ruimte loopt het risico op 

diefstal of vandalisme. Maatregelen tegen vandalisme 

of diefstal kunnen zijn:

• Geef huishoudens die uitkijken op het stuk grond 

kunnen toezicht houden

• Een hek of heg kan helpen

• Betrek de groep die het vandalisme pleegt en 

maak ook iets voor & van hen

BUURTPROJECT

OMGAAN MET
TEGENSTAND BIJ JE

GROENE
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VERWAARLOZING
Soms begint de buurt enthousiast aan een gezamenlijke tuin, maar wordt de motivatie daarna minder. Het is slim 
hier bij de start rekening mee te houden. Het moestuindraaiboek heeft een goede checklist om dit te voorkomen. 
Vragen die daarin worden gesteld zijn: 

• Zijn er een of meerdere personen die dit project willen trekken?

• Is er een organisatie die de coördinatie en het beheer van de tuin regelt? (contactpersoon, penningmeester, 
materiaalbeheerder)

• Is er een aflossysteem opgezet voor de vakantieperiode?
Kortom, is er genoeg draagvlak in de buurt voor een project, zodat het niet op de schouders van 1 of 2 mensen 
terecht komt?

ENTHOUSIASME IN BUURT NEEMT AF
Houdt de buurt actief en betrokken door ze regelmatig te informeren (vooral in de winter, als je elkaar wat minder 
vaak tegenkomt buiten). Dat kan door persoonlijk contact, bijvoorbeeld tijdens een bijeenkomst met buurtbarbecue 
of een kookworkshop met oogst uit jullie eigen groentetuin! Je kunt ook aanhaken bij de Burendag van het Oranje 
Fonds en Douwe Egberts, of doe mee met het Klimaatstraatfeest.

Elkaar ontmoeten is natuurlijk het leukst en vaak het effectiefst, maar elkaar schriftelijk op de hoogte houden kan 
ook. Denk bijvoorbeeld aan een gezamenlijke pagina op Buurtlink of Facebook, waar de laatste nieuwtjes en 
tuinplannen gedeeld worden. Of stel een nieuwsbrief op, met bijdrage van de hele buurt. Persoonlijke verhalen over 
hoe buren de tuin beleven en onderhouden werken enthousiasmerend!

RUZIE 
Helaas komt het ook wel eens voor dat een buurtpro-
ject zorgt voor ruzie in de buurt. Dit kan verschillende 
redenen hebben, vaak gaat het om de richting die een 
project opgaat, welke regels er gelden of wie het voor 
het zeggen heeft. Om dit te voorkomen is het belang-
rijk om hier in de opstartfase al afspraken over te 
maken. Daarnaast is een buurtproject van de hele 
buurt. Als je initiatiefnemer bent kan het zijn dat een 
deel van je buurtbewoners net iets anders wil dan jij. 
Sta hier voor open en bedenk bij jezelf dat een 
buurtproject waar niemand aan mee wil werken, geen 
buurtproject meer is.
 
Mocht het toch tot onenigheid komen, probeer dit dan 
in een open sfeer te bespreken om ervoor te zorgen 
dat de onenigheid in een vroeg stadium uit de lucht is. 
Vraag eventueel een onpartijdige persoon of partij om 
te bemiddelen. Dit kan een buurtbemiddelaar zijn of 
wellicht de wijkmanager van de gemeente. Informeer 
bij de gemeente of iemand kan helpen. In een aantal 
steden bestaat zoiets als vrijwillige buurtbemiddeling. 
Blijf ook altijd bedenken waarom het initiatief ooit 
gestart is: zonde om juist de verbinding die het in de 
buurt brengt uit het oog te verliezen!



Een stuk groen in je buurt omvormen tot speelnatuur. Het is een mooie manier 
voor kinderen om al spelenderwijs thuis te raken in de natuur. Speelnatuur 
biedt een avontuurlijke speel- en leeromgeving en is voor kinderen uitdagender 
dan een standaard (betonnen) speelplaats. Met speelnatuur leren kinderen 
spelenderwijs hun grenzen verleggen. Denk maar eens terug aan je eigen 
ervaringen als kind: waar speelde je vroeger het liefst?

Voordat je aan de slag gaat met speelnatuur is het goed om een ontwerp te (laten) maken. Denk daarbij aan 
mogelijkheden voor zowel jongere als oudere kinderen. In deze factsheet vind je een aantal ideeën voor de 
inrichting van een natuurlijke speelplek en informatie over veiligheid en aansprakelijkheid.

INRICHTING 
Voor het bedenken van een inrichting kun je uitgaan van bestaande (groene) elementen of juist elementen toevoegen 
of veranderen. Hou hierbij rekening met de logistiek. Kies logische paden en routes die e.e.a. verbinden. Bedenk ook 
goed op welke plekken er makkelijk toezicht moet kunnen zijn van volwassenen en op welke plekken kinderen wel 
even ongezien en ongestoord hun gang mogen gaan. Er zijn tal van bureaus die deskundig zijn in het aanleggen en 
ontwerpen van speelnatuur en die je kunnen helpen bij het maken van een goed plan. 

ELEMENTEN VAN SPEELNATUUR 

• Klimmen - Met boomstammen kun je van alles doen. (Los)liggend vormt een wirwar van boomstammen een 
prachtig speellandschap  voor kinderen van allerlei leeftijden! Je kunt ook met boomstammen gericht speeltoestel-
len bouwen of een klimparcours uitzetten. 

• Kruipdoor sluipdoor - Met kleine paadjes, dichte bosjes en tunnels creëer je voor kinderen een eigen wereld 
waarbij zij helemaal kunnen opgaan in hun eigen fantasie en spel. Wilgentenen lenen zich uitstekend voor dergelijke 
toepassingen, maar ook heesters of ingegraven rioolbuizen zijn te gebruiken.

• Hutten bouwen - Geen groter plezier dan zelf hutten bouwen! Losse takken, oud hout, een dicht bosje of een 
schuinhangende boom: allemaal aanknopingspunten om een hut te bouwen. Ook als groepsactiviteit is het leuk om 
met kinderen hutten te bouwen, bijvoorbeeld met leem en of (levende wilgen) takken.

• Water en zand - Welk kind houdt niet van spelen met water? Met stenen, zand en water is het heerlijk spelen. 
Waterspeelplaatsen kunnen wilde plekjes zijn in de tuin, een waterloopje met stenen erin of kunstige speelplaatsen 
met bijvoorbeeld mozaïeken of fonteinen. Bij spelen met water moet wel rekening worden gehouden met de 
waterkwaliteit. De GGD en eventueel het RIVM kunnen hierin adviseren.

• Zithoekjes - Voor gezinnen met kinderen of jongeren is het ook van belang dat er een plek is in een tuin waar je 
even kunt bijkomen, rustig kunt praten of kunt picknicken. Daarvoor zijn bankjes of picknicktafels ideaal. Zo’n bankje 
of tafel kun je zo mooi maken als je wilt.

SPEEL
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VEILIGHEID
Bij speelnatuur komen een hoop veiligheidsvragen om de hoek kijken. Er zijn bomen om in te klimmen, rotsen om 
op te springen en er is van alles te ontdekken. Wees daarom alert op giftige planten en de risico’s van (diepe) 
vijvers, prikkeldraad en puntige hekjes. Bij het ontwerp kun je hier al rekening mee houden. 

Daarnaast moeten ‘gewone’ speeltoestellen voldoen aan regels uit het Warenbesluit attractie- en speeltuintoestel-
len (WAS). Fabrikanten moeten de toestellen zo ontwerpen dat bij normaal gebruik geen gevaar ontstaat voor de 
veiligheid van gebruikers. Dit geldt ook voor speelnatuur. In de afgelopen jaren is er veel onderzoek en overleg 
geweest over welke regels van toepassing zijn op speelnatuur. Er wordt bijvoorbeeld onderscheid gemaakt tussen 
een speeltoestel en een speelaanleiding (omgetrokken boom). In beide gevallen is het nodig om een veilig-
heidscheck te doen, om verborgen risico’s inzichtelijk en aanvaardbaar te krijgen. 

AANSPRAKELIJKHEID
Waar kinderen spelen, zullen ook kinderen vallen, zich stoten of op een andere manier pijn doen. Daarom zijn er 
regels voor de veiligheid van speelplekken. Deze veiligheidsvoorschriften zijn er ook om te zorgen dat een beheer-
der van de speelnatuur minder of niet aansprakelijk is als er een ongeval gebeurt.  
Volgens de wet is de beheerder van de speelnatuur verantwoordelijk voor ‘alle normale en redelijkerwijs te 
verwachten onderhoud‘, zodat het spelen niet gevaarlijk is. Daarvoor zijn allerlei hulpmiddelen ontwikkeld, zoals 
een veiligheidsscan of risicoanalyse. Belangrijk is om bij het ontwerp van speelnatuur al duidelijke afspraken over 
beheer te maken. Zelfbouwsels van kinderen moeten bijvoorbeeld eenmaal per jaar verwijderd worden, bereid de 
kinderen hierop voor! 

VOOR MEER VOORBEELDEN, INSPIRATIE EN MOOIE 

FOTO’S KUN JE TERECHT OP

• www.springzaad.nl   

• www.natuurlijkspelen.nl   

• Download het boek of losse hoofdstukken van  

‘Speelnatuur in de stad: hoe maak je dat?’ op 

http://www.hetlaatstekindinhetbos.nl/speelnatuur.html  

MEER INFORMATIE OVER VEILIGHEID EN AANSPRA-

KELIJKHEID ROND SPEELNATUUR? KIJK OP

• www.allesoverspelen.nl    

• www.speelnatuurenveiligheid.nl    

• Denk aan het afsluiten van een aansprakelijk-

heidsverzekering, met clausule speelnatuur

• De folder ‘Veiligheid en risico’s’ van Natuur en 

Milieu Overijssel

Bronvermelding foto's: Voorzijde: BinnensteBuitenBos / Jongetje in waterpartij: Willy Leufgen



NATUURLIJKE BODEMVERBETERING
Het kan vaak geen kwaad om de natuurlijke kwaliteiten van de bodem een handje te helpen. Peulvruchten bijvoor-
beeld leggen stikstof vast in de bodem en zorgen daarmee voor natuurlijke bodemverrijking. Bonen zijn dus niet 
alleen lekker, ze zijn ook erg goed voor de bodem. Gevallen bladeren en uitgebloeide planten bevatten nog veel 
voedingsstoffen. Veeg gevallen blad daarom niet weg maar vermeng het met de bodem voor een rijkere toplaag. 

Planten hebben water en voedingsstoffen nodig om te kunnen groeien en bloei-
en. Een gezonde bodem is dan ook belangrijk. Toch wordt deze vaak over het 
hoofd gezien. Het zorgen voor een gezonde bodem en het maken van een goede 
match met passende beplanting kan soms een hele uitdaging zijn. Deze factsheet 
geeft je een steuntje in de rug.

BODEMS ZIJN VERSCHILLEND
Voedingswaarde, vochtigheid, zuurgraad, deeltjesgrootte, luchtigheid, hoeveelheid bodemleven, mate van vervui-
ling: stuk voor stuk belangrijke factoren die het type bodem en de kwaliteit ervan bepalen. Omdat de bodem erg 
belangrijk is voor het plantenleven wat erin groeit, is het nuttig om een beeld te vormen van de eigenschappen van 
de bodem voordat je begint met planten en zaaien. Er bestaan tests die je zelf kunt doen om een aantal basiseigen-
schappen vast te stellen. Voor een uitgebreide analyse van de bodemgesteldheid zal je een bodemonderzoek moe-
ten laten doen. Dit is vooral belangrijk als je eetbare gewassen wilt kweken op risicoplekken, bijvoorbeeld naast 
het spoor, naast wegen en in de buurt van een (voormalig) industriegebied. Als je zo’n test te veel gedoe vindt, 
maar je maakt je wel zorgen over de bodemkwaliteit, dan kun je het best kiezen voor planten die je niet gaat eten.

ZOEK DE JUISTE MATCH
Hoe meer je van de bodem weet, hoe beter je de beplanting daarop kunt aanpassen. Als je planten kiest die van 
nature voorkomen op het type bodem dan is de kans op groei- en bloeisucces het grootst. Kijk bijvoorbeeld eens in 
de buurt rond welke soorten het goed doen in andere tuinen. Misschien mag je zelfs een stuk afsteken of stekken 
of kun je zaden meenemen. Door te experimenteren met verschillende soorten beplanting kom je er vanzelf achter 
welke soorten wel en welke soorten niet goed groeien in je tuin. Proberen om een bodem aan te passen aan de 
beplanting is niet echt milieuvriendelijk en leidt vaak tot teleurstelling. 

•  Er zijn zand, leem en kleibodems. Via de methode op huis-en-tuin.infonu.nl kun je bepalen met welke soort jij te maken hebt. 

•  De pH-waarde staat voor de zuurgraad. Een test om dit te meten is te krijgen bij elk tuincentrum of op internet, 

bijvoorbeeld op www.ecostyle.nl.

• Om te laten testen of de grond schoon genoeg is voor een moestuin, kan je bijvoorbeeld bij Eurolab terecht. 

•  Op zoek naar een match? Kijk eens op www.velt.be voor de ecologische plantenzoeker.

DE BODEM
ALS BASIS
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Laat uitgebloeid loof zitten tot het helemaal verdord is. Dierlijke mest, bijvoorbeeld van paarden en ezels, bevat veel 
voeding voor de bodem. Maar let op: te veel bemesten vervuilt de bodem en maakt planten juist kwetsbaar. Siertui-
nen hoeven alleen in de groeiperiode bemest te worden, in het voorjaar. Moestuinen hebben een paar keer per jaar 
behoefte aan bemesting. Organische mest maakt planten beter bestand tegen schadelijke bacteriën en schimmels 
en houden bovendien het bodemleven gezond. Gebruik liever geen kunstmest want de productie ervan kost veel 
energie en belast het milieu. Jaarlijks omspitten of losharken van de tuin zorgt voor lucht in de bodem. 

COMPOSTEREN 
Als je de structuur van de bodem wilt verbeteren, dan is composteren een leuke en nuttige bezigheid. Het groente, 
fruit- en tuinafval dat wij jaarlijks produceren bevat veel voedingswaarde die de bodem enorm kan verrijken. Door 
al dit materiaal niet weg te gooien, maar te verzamelen op een composthoop, kun je uiteindelijk je eigen mest 
maken. Veel gemeenten stellen goedkope of zelfs soms gratis compostvaten beschikbaar voor inwoners. Ook kun 
je in veel gemeenten in het voorjaar gratis compost afhalen bij het afvalbrengstation.

• Op www.milieucentraal.nl vind je uitleg over hoe je kunt beginnen met composteren

• In plaats van composteren kun je ook fermenteren. Kijk op www.heidevlinder.nl voor informatie over de Bokashi methode.

•  Op www.milieucentraal.nl vind je meer infor-

matie over milieuvriendelijk bemesten.

•  Voor (gratis) lezingen en cursussen over het op 

natuurlijke wijze gezond houden van je bodem 

kun je terecht bij www.gevoelvoorhumus.nl. 

•  Ook permacultuur houdt bodems gezond. Lees hier 

meer over op www.permacultuurnederland.org.

• Kijk eens op www.gaiabodem.nl voor een overzicht van het leven in de bodem.

• Voor bodemverbetering op microscopische schaal kun je terecht op www.eminfo.nl. 

•  Een bekende dierlijke bodemverbeteraar is de regenworm. Op www.wormenbak.nl lees je hoe je hun aantal kunt 

vermeerderen. 

EEN BODEM VOL LEVEN
We lopen er dag in dag uit overheen zonder er bij stil te staan dat ook de bodem vol zit met leven. De bodem bevat 
allerlei organismen zoals bacteriën, schimmels, springstaarten, insecten, wormen en mollen. Bij elkaar opgeteld 
is al dit ondergrondse leven minstens net zo groots en veelzijdig als het bovengrondse leven. Bodemleven vervult 
vaak een essentiële rol in het ecosysteem. De bodem is namelijk dé plek waar dood natuurlijk materiaal wordt af-
gebroken om daarna weer beschikbaar te komen voor een nieuwe generatie. Bewust omgaan met het leven onder 
de grond kan de kwaliteit van de bodem daarom aanzienlijk verbeteren.

Voor meer informatie over groene buurtinitiatieven kijk op www.groendichterbij.nl.

Mogelijk gemaakt door: Partners:



In een natuurlijke tuin die op een milieuvriendelijke manier wordt onderhouden 
ontstaat een gezond evenwicht. Hierdoor heb je minder last van plagen. Boven-
dien breng je minder schadelijke stoffen in het milieu die de gezondheid van 
zowel jezelf als die van de tuin aantasten. Waar kun je allemaal aan denken bij 
milieuvriendelijk tuinieren?

OMHEINING
De meest milieuvriendelijke omheining is een afscheiding met planten, zoals een haag. Dieren en insecten vinden 
er voedsel en een schuilplek. Een schutting van bamboe, wilgentenen, riet, kokosvezel of heide is een goed alterna-
tief en gaat zo’n 10 jaar mee. Je kunt ze natuurlijk ook zelf vlechten. In februari worden de meeste knotwilgen 
geknot. De kans is groot dat je de wilgentenen zo mag meenemen. Ook bestaan er roosters die je makkelijk kunt 
laten begroeien met bijvoorbeeld klimop. Voor houtsoorten bestaan keurmerken voor duurzame productie, zoals 
FSC en Keurhout. Europees hout hoeft van minder ver te komen, maar is minder hard dan tropisch hardhout en 
wordt daarom meestal geïmpregneerd. Dat is slecht voor het milieu omdat giftige stoffen uitspoelen. Kastanjehout, 
Douglas en Larix hoeven niet geïmpregneerd te worden. Ook Robinia is geschikt voor toepassingen buiten.

BESTRATING 
Een halfopen verharding of doorlatend materiaal is het meest milieuvriendelijk vanwege de waterafvoer. Denk bij-
voorbeeld aan boomschors (beste voor milieu) of houtsnippers. Grind en schelpen zijn schaarser en daarom minder 
milieuvriendelijk. Als je kiest voor tegels, dan is betonnen bestrating de beste keus. Er is een betontegel met het 
keurmerk Milieukeur. Het grove materiaal in de tegel bestaat voor minstens vijftig procent uit beton- of metselgra-
nulaat dat komt van bouw- en sloopafval. Een andere optie zijn vlonders met FSC keurmerk of gebakken kleiklinkers 
en -tegels. Natuursteen is het minst milieuvriendelijk. Als je daarvoor kiest, ga dan het liefst voor onbewerkte natuur-
steen uit Nederland of omringende landen. (Gepolijste) natuursteen uit verre landen en is niet milieuvriendelijk.

WIL JE MEER WETEN OVER DUURZAME ERFAFSCHEIDINGEN? 

• Voor uitleg over keurmerken voor verantwoord hout kun je kijken op  www.goedhoutdatabase.nl/welke-keurmerken 

• Op www.wildeweelde.org vind je een overzicht van bedrijven die duurzame omheiningen en vlechtwerk aanbieden.

• Stichting Robinia zet zich in voor gebruikt van Europees kwaliteitshout.

OP ZOEK NAAR MILIEUVRIENDELIJKE BESTRATING? 

•  Op www.marktplaats.nl vind je vooral in het voorjaar een enorm aanbod aan tegels, vaak zelfs gratis op te halen 

als je ze zelf uitgraaft.

•  Als je googled op ‘waterdoorlatende betonstraatstenen’ of ‘waterdoorlatende betontegels’ vind je een keur aan 

aanbieders.

MILIEU
VRIENDELIJK

TUINIEREN
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• Op waterbewust.nl/regenwaterinfiltratie.html vind je informatie over het afkoppelen van je regenpijp van het riool. 

• Veel gemeenten hebben subsidies voor afkoppelen.

ONKRUID
Na verloop van tijd verschijnen onkruid en aanslag tussen en op de bestrating. Als je regelmatig veegt, dan maakt 
je het mos en algen moeilijk om zich te vestigen. Goed wieden werkt ook. Hardnekkig onkruid kun je doden door er 
kokend water over te gieten. Zorg voor goede afwatering, zodat de bestrating kan drogen. Bestrijdingsmiddelen zijn 
gevaarlijk voor planten en dieren en voor onze eigen drinkwatervoorziening. Gebruik ze dus zo min mogelijk en 
zeker niet in de buurt van open water. Let ook op waar je je planten aanschaft. Greenpeace heeft aangetoond dat op 
veel tuinplanten uit tuincentra bestrijdingsmiddelen worden gebruikt die giftig zijn voor bijen. Zie de uitzending van 
Trosradar (link: http://www.trosradar.nl/uitzending/archief/detail/aflevering/21-04-2014/pesticiden-op-tuinplan-
ten/). Koop daarom je tuinplanten bij een ecologische kweker of kweek ze zelf op uit ecologisch zaad.

AANKLEDING 
Stenen potten zijn milieuvriendelijker dan potten van zink. Bij regen zakken er zinkdeeltjes in de bodem. Tuintafels en 
-stoelen gaan langer mee als je het ’s winters droog en schoon opbergt. Als je kiest voor houten meubilair, denk dan aan 
hout met een keurmerk. Houten stammetjes lenen zich uitstekend om van alles van te maken. Met tuinverlichting kun je 
het beste heel zuinig zijn. Te veel licht zorgt voor lichtvervuiling. Dieren en insecten raken in de war. Als je toch verlicht, 
doe dat dan liefst zo zwak mogelijk. En kies voor energiezuinige lampen met een dag/nacht-sensor of een tijdklok.

WATER 
Een milieuvriendelijke tuin heeft een gezonde waterhuishouding. Als je maximaal 1/3 van je tuin bestraat, kan het 
water goed weglopen in de winter en hebben planten in de zomer weinig moeite om aan water te komen. Er bestaan 
ook waterdoorlatende tegels. Een regenton is een goede manier om water op te sparen en gedoseerd af te voeren. Je 
kunt de ton met een overloop aansluiten op het riool of beter nog, afkoppelen. Als de ton vol is, dan loopt het water de 
tuin in. Ook een vijver is een waardevolle aanvulling voor de tuin. Een vijverpomp is lang niet altijd nodig. Belangrijk 
is een goede verhouding tussen licht en donker: niet helemaal in de zon, maar minimaal 1/3 van het wateroppervlak 
laten begroeien met overhangende planten en/of zuurstofplanten in het water. Als je wel een pomp wilt, kun je kiezen 
voor een pomp op zonne-energie of met een tijdklok. 

•  Ook voor tweedehands tuinmeubels, potten en 

zelfs planten kun je terecht op www.marktplaats.nl.

•  Op de website van MilieuCentraal vind je allerlei 

tips over milieuvriendelijke tuininrichting.

•  Inspiratie voor hergebruik van boomstammetjes 

en takken vind je op de sites van froot  en de 

speelkledenwinkel.

• Na dit filmpje van VARA’s Kassa ben je vast benieuwd naar deze tips over onkruid verwijderen zonder gif.

Mogelijk gemaakt door: Partners:

Voor meer informatie over groene buurtinitiatieven kijk op www.groendichterbij.nl 



Samen met buurtgenoten aan de slag met groen in de buurt is natuurlijk leuk, 
maar wanneer wordt zo’n project je werk? En op welk moment betrek je (be-
taald) intermediairs om jullie groene buurtproject te begeleiden? In deze fact-
sheet informatie om je eigen afweging te kunnen maken!

WANNEER WORDT IETS WERK?
Een groen buurtproject begint meestal met een aantal initiatiefnemers die een goed idee hebben. In de loop van de 
tijd groeit de groep betrokkenen: buurtbewoners, intermediairs, gemeente, woningcorporatie. Voor je het weet kost 
het veel meer tijd om jullie project te ‘managen’ dan je vooraf had bedacht en dat geeft soms problemen. Er zijn 
verschillende manieren om hier mee om te gaan: (her)verdelen van taken, betaalde inzet van initiatiefnemers of 
vrijwilligers, of betaalde inzet van externen.

1. (HER)VERDELEN VAN TAKEN
Een succesvol project is natuurlijk mooi, maar dat kan ook veel tijd (gaan) kosten waardoor mensen plezier in het 
project kunnen verliezen. En dat is zeker niet de bedoeling. Gelukkig zijn er dan diverse mogelijkheden om dit op te 
lossen. Bekijk bijvoorbeeld hoe jullie taken kunnen (her)verdelen. Spreek af wat iedereen bijdraagt, zowel finan-
cieel als in uren, dat voorkomt gedoe achteraf. Je kunt dat zo officieel maken als je zelf wilt: mondeling afspreken 
of op papier zetten in een soort contractje (inclusief afspraken over wat te doen als afspraken niet worden nageko-
men). Het is verstandig deze afspraken jaarlijks opnieuw te bekijken en indien nodig aan te passen.
Maak bij de verdeling van taken gebruik van de talenten en interesses van alle vrijwilligers. Vraag goed na wat 
de betrokkenen goed kunnen en leuk vinden. Misschien heb je wel een timmerman of een accountant in je team, 
beide kunnen heel handig zijn. Ben je op zoek naar (meer) vrijwilligers om te helpen, bijvoorbeeld bij onderhouds-
werkzaamheden? Neem dan contact op met de lokale vrijwilligerscentrale, of plaats je buurtinitiatief op  
www.groendichterbij.nl of op www.buurtlink.nl en werf vrijwilligers via die dergelijke websites.

DENK GOED NA OVER DE TAAKVERDELING. TAKEN 
DIE ER ZIJN, ZIJN BIJVOORBEELD: 
• Coördinatie - wie is aanspreekpunt?
•  Contact met gemeente en/of woningbouw-

vereniging
• Beheren van de financiën
• Bouwen en ontwerpen
• Werven vrijwilligers
•  Plannen en organiseren van werkzaamheden in 

de tuin
• Aanschaffen van planten en andere materialen
• Onderhoud van de tuin
•  Contact onderhouden met buurtbewoners en 

andere betrokkenen
•  Organiseren van buurtactiviteiten of educatieve 

activiteiten

VRIJWILLIGERS-
WERK

OF BETAALDE INZET?

F A C T S H E E T
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2. BETAALDE INZET VAN INITIATIEFNEMERS OF VRIJWILLIGERS
Soms is het herverdelen van de taken en verantwoordelijkheden niet voldoende om een project beheersbaar te hou-
den. In dat geval is er vaak een aantal vrijwilligers  die ontzettend veel tijd steken in het van de grond krijgen van een 
project. Soms raken zij zo enthousiast dat zij van het project, waarbij hun inzet in eerste instantie vrijwillig was, hun 
werk willen maken. Maar hoe doe je dat? In dit geval moet je goed rekening houden met een aantal zaken zoals: 

• Opzet en organisatie van het project

• Financiële situatie (beschikbare geldstromen, subsidies)

• Partners en intermediairs (instellingen, gemeente, stichtingen, etc).
Bespreek met elkaar de voors en tegens van een betaalde inzet van een of meerdere personen. Levert de betaalde inhuur 
genoeg op? Wat zijn de voor- of nadelen voor jullie project? Kunnen jullie dat financieel aan? Ontstaan er geen scheve ogen 
als de ene persoon wel betaald wordt en de andere niet? Bedenk ook dat het inhuren van mensen van de ene subsidiegever 
wel mag en van de andere niet. Er zijn verschillende manieren om mensen te vergoeden voor het werk dat ze leveren.

3. BETAALDE INZET VAN EXTERNE PARTIJEN 
De derde optie is betaalde inzet van externe partijen, die vaak al bij de opzet van een project gevraagd zijn mee te denken 
of helpen. In dat geval is het zoeken naar financiering om het werk te kunnen (blijven) doen. Kijk goed naar de verhouding 
tussen professionals en vrijwilligers: wie is eindverantwoordelijk? Wie pakt welke rol? Houdt hierbij in je achterhoofd hoe 
een externe partij langzaam het eigenaarschap (deels) kan overdragen naar of delen met vrijwilligers en buurtbewoners. 

De inzet van professionals kan goed zijn om een project efficiënter te organiseren of te laten verlopen. Hierbij is het 
belangrijk dat de vrijwilligers gebruik (blijven) maken van hun talenten en zo betrokken en gemotiveerd blijven. De 
professionals moeten daarvoor weten wat de betrokken vrijwilligers doen, willen en kunnen, hoe de vrijwilligers 
hun rol ervaren en wat hun beschikbaarheid is. Tegelijk moeten de werkzaamheden voor de professionals interes-
sant blijven, met genoeg verantwoordelijkheden en gebruik makend van hun capaciteiten. Kijk voor een overzicht 
van dit soort professionals op www.groendichterbij.nl/intermediairs

Wil je weten wat Groen Dichterbij nog meer kan betekenen voor jullie groene buurtproject?  
Kijk dan op www.groendichterbij.nl

SOORTEN VERGOEDINGEN
•  Onkostenvergoeding: Een vergoeding die alleen bestemd is voor gemaakte kosten voor bv. reizen, materialen, planten, etc. 
•  Vrijwilligersvergoeding: Onder bepaalde voorwaarden mogen mensen met een uitkering ook vrijwilligerswerk doen. 

Zo mag het vrijwilligerswerk betaald werk niet in de weg staan en de kans op betaald werk niet verkleinen. Vraag de 
specifieke voorwaarden na bij de uitbetalende instantie. 
Over het algemeen geldt dat voor iedereen ouder dan 23 jaar: maximaal € 4,50 per uur, maximaal € 150 per maand en 
maximaal € 1.500 per jaar. 

•  Betaald werk: Als iemand meer ontvangt dan de maxima van de vrijwilligersvergoeding (zie hierboven) gaat de Belas-
tingdienst er van uit dat er sprake is van een vergoeding die in verhouding staat tot de omvang en het tijdsbeslag van 
het werk. Deze vergoeding wordt belast voor de loon- en inkomstenbelasting.

Let op! In sommige gevallen kan een onkosten- of vrijwilligersvergoeding gevolgen hebben voor je belastingaangifte, afhankelijk 
van de hoogte en het soort onkostenvergoeding. Ga naar www.belastingdienst.nl voor alle regels en voorwaarden. 

ALTIJD BELANGRIJK
In ieder project en in alle situaties zijn de volgende 
dingen van belang:
• Gelijkwaardigheid van alle betrokkenen
• Waardering voor ieders inzet
• Goede communicatie 
• Heldere taakverdeling
• Inspraakmogelijkheden 

Mogelijk gemaakt door: Partners:



Verlies aan biodiversiteit is niet alleen een zaak van ecologen en wetenschap-
pers. De natuur is cruciaal voor al het leven op deze planeet en we kunnen 
daar zelf heel veel aan bijdragen. Door bewust te handelen en de natuur in de 
woonomgeving zo veel mogelijk een kans te geven, kan iedereen de natuur een 
handje helpen. Wat die toename aan biodiversiteit precies voor ons dagelijks 
leven betekent, oftewel wat groen voor je kan doen, lees je in deze factsheet. 

VERLIES VAN BIODIVERSITEIT IS VERLIES VAN FUNCTIONALITEIT
De natuur is te vergelijken met een enorme fabriek. In die fabriek werken verschillende soorten (planten, dieren) 
samen en heeft iedere soort een eigen functie. Hoewel de functies van sommige soorten erg op elkaar lijken, tast 
het verdwijnen van een soort het vermogen van de fabriek aan. Hoe meer soorten verdwijnen, hoe meer functiona-
liteit er dus verdwijnt. De natuur kan bepaalde verstoringen opvangen, maar als soorten blijven verdwijnen zal dat 
onherroepelijk ten koste gaan van bepaalde functies.

HET BEGRIP ‘ECOSYSTEEMDIENSTEN’
Veel taken van de natuurfabriek zijn voor ons extreem belangrijk. Wat moeten wij zonder de zuurstof die planten 
dag in dag uit produceren? Zonder de gewassen die de basis vormen voor ons eten? Zonder bijen die onze bloemen 
bestuiven? Het simpele feit is dat wij zonder de natuur niet kunnen overleven. Met het woord ‘ecosysteemdiensten’ 
kunnen we alle manieren samenvatten waarop de natuur de menselijke samenleving ondersteunt. De natuur hel-
pen, oftewel ecosysteemdiensten realiseren, draagt bij aan de behoeften van ruim 7 miljard mensen. Met de term 
‘ecosysteemdiensten’ ontnemen we alle natuurcritici hun munitie; ecosysteemdiensten zijn immers essentieel voor 
iedereen en niet alleen voor natuurliefhebbers. Het begrip ecosysteemdiensten is bovendien interessant omdat je 
die overal kunt realiseren, ook buiten de natuurgebieden. Met de centrale functie van menselijk voordeel kunnen 
ecosysteemdiensten bijvoorbeeld worden geïntegreerd in groene buurtprojecten, waar ze op lokaal niveau grote 
voordelen kunnen bieden. 

•  Benieuwd naar de enorme diversiteit in de boom 
van het leven? Kijk op www.tolweb.org

•  Voor informatie over de biodiversiteit in Neder-
land kun je terecht op www.biodiversiteit.nl

WAT KAN 
GROENVOOR 

JE DOEN?

•  Voor een overzicht van de diensten die de natuur ons levert kijk je op www.teebweb.org
• Een TED-talk over ecosysteemdiensten vind je op www.ted.com

F A C T S H E E T
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VERDIENSTE
Een belangrijke doelstelling van de wetenschap rond ecosysteemdiensten is het vertalen van de waarde van de 
natuur naar geld. Het succes van een land wordt immers gemeten in Bruto Binnenlands Product en niet in het 
oppervlakte beschermde natuur. Daardoor bestaat er weinig motivatie om de natuur in stand te houden. Beleid-
smakers worden hier simpelweg niet voor beloond. Hoewel het creëren van een markt rond ecosysteemdiensten 
waarschijnlijk nog tientallen jaren zal duren hoef je hier niet op te wachten. Ook nu kun je de waarde van natuur op 
allerlei manieren gebruiken in jouw eigen omgeving. Hieronder volgt een overzicht van ecosysteemdiensten die op 
lokaal niveau te ontwikkelen zijn en daar ook direct voordeel opleveren. 

LOKALE ECOSYSTEEMDIENSTEN OP EEN RIJTJE
•  Voedselproductie - Voedsel hoeft niet via de supermarkt van een groot landbouwbedrijf te komen. Door lokaal 

voedsel te kweken ga je voedselschaarste tegen en kun je uiteindelijk ook geld besparen: voedsel uit eigen 
kweek hoef je immers niet in de supermarkt te kopen. 

•  Lokale klimaatregulatie - Beplanting heeft een grote invloed op het lokale klimaat. Bomen zorgen voor be-
schutting tegen de wind, groene daken isoleren je huis en een tuin met planten wordt een stuk minder heet dan 
een tuin met alleen maar steen. 

•  Bestuiving - Bijen en vlinders zijn voorbeelden van dierlijke bestuivers. Bestuivers zorgen voor de voortplan-
ting van veel bloemplanten. Daarnaast zorgen bestuivers ervoor dat allerlei gewassen zoals appel, paprika en 
tomaat vruchten gaan dragen. Meer bestuivers betekent dus meer bloemen én meer vruchten. 

•  Ongediertebestrijding - Vrijwel alle soorten die door ons als ongedierte worden beschouwd maken deel uit van 
natuurlijke voedselwebben. Door de natuurlijke leefomstandigheden voor ongedierte minder aantrekkelijk te 
maken en natuurlijke vijanden aan te trekken kun je vervelende soorten op een natuurlijke manier bestrijden. 

•  Bodemvorming - Natuurlijke cycli zorgen op allerlei manieren voor een gezonde en voedselrijke bodem waar 
jouw planten geweldig op zullen groeien. Zorgen voor een goede bodem is een van de belangrijkste factoren 
om groei- en bloeisucces te garanderen. 

•  Esthetiek - De natuur is niet alleen heel erg nuttig, ze is ook prachtig. Mensen ervaren minder stress in een 
groene omgeving en presteren daardoor uiteindelijk beter. De natuur draagt dus niet alleen bij aan ons overle-
ven, zij verrijkt ook ons leven. 

Ecosysteem = geheel van planten en dieren in een gebied en hoe ze in verhouding staan tot elkaar en hun omgeving. 

Wil je weten wat Groen Dichterbij nog meer kan betekenen voor jullie groene buurtproject? 
Kijk dan op www.groendichterbij.nl

•  Het samengevatte advies van ruim 1000  
wetenschappers vind je op  
www.millenniumassessment.org

•  Meer informatie over het belang van groen voor 
het lokale klimaat vind je op 
 www.groenblauwenetwerken.com

•  Verken de waarde van natuur in de stad op  
www.teebstad.nl

Mogelijk gemaakt door: Partners:



Het uitvoeren van een groen buurtproject kan zo goedkoop en zo duur als jullie 
zelf willen. Met planten die buren over hebben, met zaad dat je zelf verzamelt en 
gereedschap dat je al in huis hebt kom je een heel eind. Willen jullie potgrond, 
zaden of planten kopen? Of stenen, hout en gereedschap? Dan is er budget nodig. 
Gelukkig zijn er verschillende manieren om aan geld te komen. Deze factsheet 
helpt je op weg met een aantal ideeën!   

GELD VERDIENEN, MAG DAT WEL?
Zorgen voor voldoende financiële middelen is voor alle groene buurtprojecten belangrijk. Veel projecten starten 
met behulp van (eenmalige) subsidies. Om jouw project te kunnen continueren is het goed om na te denken over 
het vervolg. Maar een sociaal, groen buurtproject dat geld verdient? Dat is soms een ethisch dilemma dat weer-
stand oproept. Toch is het wel zo prettig zelf grip te hebben op de inkomsten en zo het project te kunnen blijven 
draaien, onafhankelijk van subsidies of giften. Deze factsheet gaat in op manieren om met jullie project zelf geld 
te verdienen. Informatie over fondsen, subsidies en crowdfunding kan je vinden in de factsheet ‘Financiering van 
groene buurtprojecten’. Een sociaal verdienmodel houdt rekening met vaste en variabele kosten en opbrengsten en 
gaat uit van omzet uit een product of dienst die tegelijk maatschappelijke of sociale waarde vertegenwoordigt. Het 
is belangrijk dat de uiteindelijke opbrengsten hoger zijn dan de kosten. Zo kunnen jullie volgend jaar uitbreiden, 
een nieuwe activiteit starten, opnieuw zaden inkopen of bepaalde gereedschappen vervangen. 

VERKOOP VAN EIGEN PRODUCTEN
Een mogelijkheid is de verkoop van eigen groenten, fruit of planten. Deze verkoop kan variëren van eenvoudi-
ge seizoensgebonden stalletjes aan de weg tot aan complete ‘boerderijwinkels’. De overheid stelt regels aan 
de verkoop en verwerking van producten. Volgens de Warenwet is het verplicht een HACCP- of voedselveilig-
heidsplan te hebben voor de verkoop van levensmiddelen (oftewel: bewerkte producten). Voor de verkoop van 
onbewerkte producten, zoals verse groentes, dit niet verplicht. Regelgeving met betrekking tot de (toestem-
ming voor) verkoop van eigen producten kan per gemeente verschillen. Neem contact op met jouw gemeente 
voor de lokale wetten en regels. Algemene informatie over hygiëne en verwerking van producten is te vinden 
via de Voedsel en Waren Autoriteit.

SOCIALE 
VERDIEN-

MODELLEN

Stichtingen en verenigingen mogen winst maken, maar ze moeten de winst gebruiken voor het doel dat zij nastrev-
en. Alle winst gaat dus weer terug het project in, voor verdere verbetering of uitbreiding. Zij mogen de winst dus 
niet uitkeren aan oprichters, bestuurders of leden. Verkoop je alleen producten uit jullie eigen project? Dan hoef je 
geen BTW te rekenen. Als je ook producten van derden verkoopt, dan valt dat wel onder de BTW-regeling. 

Let op! In sommige gevallen kunnen de inkomsten van jullie project gevolgen hebben voor een (eventuele) belastin-
gaangifte. Ga naar www.belastingdienst.nl voor alle regels en voorwaarden. 

F A C T S H E E T
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ACTIVITEITEN 
Een andere mogelijkheid is geld verdienen door het organiseren van activiteiten. Je kunt bijvoorbeeld deelname-
geld vragen voor een activiteit zoals workshops of kooklessen. Je kunt ook geld inzamelen met een sponsorloop of 
opbrengsten genereren met een rommelmarkt, kledingbeurs of verkoop van stekjes.

RUILEN EN DELEN
Geld hoeft soms geen rol te spelen. Je kunt veel dingen ook regelen zonder tussenkomst van geld bijvoorbeeld 
door te ruilen of te delen. Sommige transacties gaan dan met alternatieve betaalmiddelen zoals credits, lokale 
munten, advertenties, tweets of een wederdienst. Ook kennis en handige mensen kun je op die manier aan je 
project verbinden. Gebruik bijvoorbeeld Buurtlink of Marktplaats om te kijken wat er allemaal wordt aangeboden in 
je buurt of om een advertentie op te plaatsen. Ook kun je vrijwilligers werven via het lokale vrijwilligersloket, kijk 
daarvoor in je gemeentegids.
In feite is sponsoring ook een vorm van ruilhandel. Je betaalt door reclame te maken voor het bedrijf dat je sponsort. 
Vaak zijn er genoeg lokale ondernemers die hun naam wel willen verbinden aan jullie initiatief. Neem contact op met 
tuincentra- en kwekerijen in de buurt, en vraag of ze het project willen sponsoren door materialen te leveren. In ruil 
daarvoor kun je ze publiciteit bieden, door hun naam en logo te vermelden bij de buurttuin, in nieuwsbrieven, website 
en persberichten over jullie buurtinitiatief. Dit levert de bedrijven een betrokken en sympathiek imago op. 

SAMENWERKINGSPARTNERS
Bijna alle projecten zullen uiteindelijk uitkomen op 
een combinatie van verschillende manieren om geld te 
verdienen. Gaandeweg ontmoet je mensen en partij-
en die jullie initiatief sympathiek vinden. Op de lange 
termijn kun je onderzoeken hoe zulke partnerschappen 
je kunnen helpen om het hoofd boven water te houden. 
Wellicht hebben bijvoorbeeld zorginstellingen baad bij 
het project en kunnen zij jullie aan vrijwilligers helpen. 
Er kunnen ook zakelijke partners geïnteresseerd raken 
in het project waardoor jullie project groter wordt en 
echt een product kan gaan leveren en dat op de markt 
zetten. Afhankelijk van jullie eigen ambities kun je hier 
meer of minder actief naar op zoek gaan.

Wil je weten wat Groen Dichterbij nog meer kan  
betekenen voor jullie groene buurtproject? 
Kijk dan op www.groendichterbij.nl.
 

Mogelijk gemaakt door: Partners:

EEN AANTAL IDEEËN ACTIVITEITEN 
• Cursus over onderhoud van groen
• Cursus over (her)kennen van planten of kruiden
• Workshop bloemschikken
• Interessante lezing
• Een open lucht concert
•  Kooklessen met groenten uit eigen tuin (ook leuk 

voor kinderen!)
• Rommelmarkt  
• Knutselen met kinderen
• Buurt barbecue / picknick
• Huiskamerrestaurant



Je hebt een goed idee voor je buurt, organiseert een bijeenkomst en maakt een 
plan. Jullie buurtinitiatief is een feit! Hoe concreter het plan wordt, hoe meer regels 
en afspraken hier bij komen kijken. Dat roept vragen op over verantwoordelijkheden 
en aansprakelijkheid. In deze factsheet vind je informatie over aansprakelijkheid bij 
zelfbeheer van de openbare ruimte en speelplaatsen door burgers.

Aansprakelijk zijn betekent dat je verantwoordelijk bent of kan worden gesteld voor schade. En dat je daarvan 
gevolgen ondervindt, bijvoorbeeld omdat je de schade moet vergoeden. Iemand kan aansprakelijk gesteld worden 
op basis van het niet nakomen van afspraken uit een overeenkomst of op basis van afspraken uit de wet, zoals 
risico-aansprakelijkheid.

RISICO-AANSPRAKELIJKHEID
Groene initiatieven vinden vaak plaats in de openbare ruimte. De gemeente is als eigenaar van de openbare 
ruimte altijd risico-aansprakelijk. Dat betekent: aansprakelijk voor schade die niet door een aanwijsbare schuld 
is veroorzaakt. Het in beheer geven van de openbare ruimte aan een buurtinitiatief verandert daar niets aan, want 
de gemeente blijft de eigenaar. Voor schade die ontstaat in het beheerde gebied, maar niets te maken heeft met de 
beheeractiviteiten, kun je de gemeente als eigenaar van de grond aansprakelijk stellen. De gemeente is bijvoor-
beeld aansprakelijk als bewoners een boom planten en er na een aantal jaar een tak af valt die schade veroorzaakt.
Contracten waarin staat dat aansprakelijkheid is verlegd van de eigenaar naar de gebruiker zijn niet juridisch 
correct. Het is wel mogelijk om in contracten vast te leggen dat (een deel van) de schade verhaald wordt op de 
contractpartner.

ZORGPLICHT VOOR VRIJWILLIGERS
Als buurtinitiatief ben je niet risico-aansprakelijk, maar je hebt wel een zorgplicht voor je vrijwilligers en eventu-
ele gebruikers of bezoekers. Als een vrijwilliger zich bijvoorbeeld bezeert bij groenwerkzaamheden, dan kan de 
beheerstichting hiervoor aansprakelijk worden gesteld, tenzij er goede preventieve maatregelen zijn genomen. 
Aansprakelijkheid voor initiatiefnemers geldt ook voor schade veroorzaakt door de beheeractiviteiten aan bijvoor-
beeld bomen, wegonderdelen of straatmeubilair in eigendom van de gemeente of van derden. Denk daarbij het 
beschadigen van een geparkeerde auto. 

AANSPRAKELIJKHEID

HOE 
ZIT DAT?

•  Wil je meer lezen over zorgplicht voor vrijwilligers? Duik dan eens in dit uitgebreide factsheet van  
www.vrijwilligerswerk.nl 

• Ook op rijksoverheid.nl vind je nuttige informatie over regels voor vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties.
•  Gemeenten kunnen een verzekering afsluiten voor vrijwilligers(organisaties). Zo kunnen organisaties ge-

vrijwaard worden van risico’s en aansprakelijkheden van en voor vrijwilligers. Het verzekeringspakket kan 
per gemeente verschillen. Collectieve vrijwilligersverzekeringen zijn bedoeld als een aanvulling op de eigen 
verzekering, niet als vervanging. Vooral bij grotere evenementen (met meer risico) is de zorgplicht groter en het 
belangrijk als organisatie ook een eigen verzekering te hebben.  

F A C T S H E E T
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BEHEER VAN DE OPENBARE RUIMTE
Als je aan de slag gaat met beheer van een stuk openbare ruimte, spreek dan goed af wie waarvoor aansprakelijk 
is of gesteld kan worden. Meestal worden hiervoor beheercontracten opgesteld tussen de gemeente en (georgani-
seerde) initiatiefnemers. Als je het contract niet nakomt en daar komt schade uit, dan kun je daarvoor aansprake-
lijk gesteld worden.  Als je activiteiten combineert, zoals groenbeheer en de verkoop van groenten, een caterings-
ervice of een evenement, zijn vaak aparte vergunningen nodig. Dat geldt ook voor de bouw van een schuurtje, het 
plaatsen van een kunstwerk of het aanleggen van een verhard pad. Gemeenten zijn vaak bereid om actief samen te 
werken bij beheeractiviteiten, bijvoorbeeld met het beschikbaar stellen van plantmateriaal en gereedschap en het 
geven van praktisch advies. Zorg ervoor dat je de gemeente op de hoogte houdt van je activiteiten, bijvoorbeeld in 

een periodiek overleg.

SPELEN EN SPEELPLEKKEN
Als je een initiatief hebt op het gebied van spelen, dan maakt de gemeente afspraken met jou en de andere  ini-
tiatiefnemers over taken en verantwoordelijkheden, soms formeel als beheerovereenkomst. Meestal wordt het 
beheer en grootonderhoud van de speeltoestellen uitgevoerd door de gemeente en zijn zij dus ook verantwoorde-
lijk voor de keuring van speeltoestellen. De gemeente moet dit doen vanwege het Warenwetbesluit Attractie- en 
Speeltoestellen (WAS) . Zo houdt de gemeente het risico om aansprakelijk gesteld te worden zelf in de hand. Als 
initiatiefnemers mag je de kleine onderhoudszaken doen. Denk aan het bijverven van toestellen of het repareren 
van een duikelhekje. Zorg dat je gebreken aan een speeltoestel zo snel mogelijk meldt bij de gemeente.

Zelf gebouwde speelplekken moeten ook aan het WAS voldoen. Pas als er een keuring heeft plaatsgevonden door 
een erkend bureau kan de gemeenten zo’n zelfbouw initiatief toestaan. Ook particuliere speelobjecten (denk aan 
mini-trampolines, glijbaantjes en speelhuisjes) moeten aan het WAS voldoen. Neem dus op tijd contact op met je 
gemeente om dit goed te regelen!

Zorg dat je goed weet wie waarvoor aansprakelijk is, regel dat je vrijwilligers veilig kunnen werken en dat je goed 
verzekerd bent. Meer informatie over veiligheid en aansprakelijkheid vind je in het rapport ‘Regel die burgertinitia-
tieven’ van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) uit 2013.
Wil je weten wat Groen Dichterbij nog meer kan betekenen voor jullie groene buurtproject? 
Kijk dan op www.groendichterbij.nl.

•  De gemeente Utrecht gaat uit van 3 vormen van beheer door bewoners: zelfbeheer van geveltuintjes, boomspiegels 
en bakken, zelfbeheer van buurt- en stoeptuinen en medebeheer van bijvoorbeeld boomgaarden of parken.

•  Op www.omgevingsloket.nl kun je snel een check doen of je een vergunning moet aanvragen.
•   Voorkom dat je gemaakte (beheer)afspraken niet kunt nakomen. Bijvoorbeeld omdat de motivatie vermindert of 

omdat werkzaamheden niet goed zijn verdeeld. De checklist uit het moestuindraaiboek kan je helpen.

Mogelijk gemaakt door: Partners:

•  Hoe voldoe je aan de wet? Informatie en aanpak 
voor beheerders over goed beheer van speel-
toestellen vind je in deze folder van het Ministerie 
van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

•  Tips voor veilig spelen vind je op allesoverspelen.
nl en op www.speelnatuur.nl 

•  Je kunt de boom in! Kijk eens op   
www.deenergiekestad.nl/boomhutten voor een 
verhaal over boomhutten in Rotterdam.

www.speelnatuurenveiligheid.nl



Hoewel permacultuur vaak enkel over moestuinieren lijkt te gaan, is het eigen-
lijk een ontwerpmethode voor allerlei zaken in het leven waarin samenwerken 
met en leren van de natuur centraal staat. Denk aan voedsel, water, energie, 
samenleven, werken en wonen. Hierbij moet je je realiseren dat het ontwerp 
nooit af is en dat je steeds, al observerende, wijzigingen aanbrengt in het ont-
werp. In deze factsheet een korte introductie permacultuur.

ETHIEK
Permacultuur is gebaseerd op ethische principes. Het idee daarachter is dat je je ontwerp wel vanuit de juiste, 
duurzame, motivatie moet maken en realiseren. De drie ethische principes zijn: 
• Zorg voor de aarde - is je ontwerp goed voor de natuur?
• Zorg voor de mens - is je ontwerp goed voor jou en je naasten? Ook op lange termijn?
• Delen in de overvloed - wil je de opbrengsten eerlijk delen met andere mensen en ook met planten en dieren? 

SYSTEEMDENKEN
In de permacultuur staat systeemdenken centraal. Dit betekent kijken naar het geheel en niet met oogkleppen op 
naar een onderdeel. Kijk naar wat de relaties tussen onderdelen zijn, naar hoe je het geheel kan versterken. Er 
werken invloeden in op het systeem en het systeem kent verschillende elementen, die onderling relaties hebben. 
Het systeem heeft voeding (=input) nodig en het levert iets op (=output). 

LEREN VAN DE 
NATUUR MET 

PERMACULTUUR
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OORSPRONG
Permacultuur komt uit Australië, daar zagen David 
Holmgren en Bill Mollison dat we onduurzaam leefden 
en dat grondstoffen in de toekomst op zouden gaan.  
Zij ontwikkelden de permacultuur door het bos, een 
systeem dat zichzelf in stand houdt en productief is, 
te bestuderen en ervan te leren hoe de natuur zo’n 
systeem bouwt.

SOCIALE PERMACULTUUR
Permacultuur kun je ook toepassen op de samen-
stelling van een team.  Binnen een team  moeten 
verschillende functies vervuld worden en idea-
liter zijn de leden van het team daarom goed in 
verschillende dingen. De teamleden ondersteunen 
elkaar. Elke functie is nodig en geen functie is 
meer waard dan een ander. Zo vorm je samen een 
veerkrachtig systeem.



KENMERKEN VAN PERMACULTUURTUINEN
Permacultuurtuinen verschillen natuurlijk van elkaar, maar bij elke permacultuurtuin zul je de volgende zaken terugzien:

•  Houding: Permacultuur is een andere houding t.o.v. de natuur. Je kan de mens als vijand van de natuur zien, de 
natuur moet bestreden worden – maar je kan de mens ook als onderdeel van de natuur zien. 

•  Sectoren: Wat is er in de omgeving van de tuin, zodat je weet wat voor invloeden er zijn. Wat kan je weren? Wat 
wil je toelaten? Het gaat dan om zon, wind, geluid van de weg, katten, mensen, overvliegende zaden uit naburi-
ge tuinen, etc. Hier pas je je ontwerp op aan. Je plaatst bijvoorbeeld een haag om geluid te weren. Je plaatst de 
‘elementen’ op de plek waar ze het beste passen. 

•  Data: Kijk goed naar de gegevens van de grond, wat is de pH? Wat is de grondsoort? Zijn er tekeningen van de 
buurt? Zijn er historische gegevens? Kijk eens via google maps en de satellietbeelden naar je tuin om te zien op 
wat voor plek hij ligt. Vraag bij het kadaster een klicmelding aan om te zien wat voor leidingen en kabels er in 
de grond liggen. Al die data kan je slimme keuzes maken bij het ontwerp van je tuin. 

•  Observeren: Kijk hoe mensen lopen, waar dooit de sneeuw eerder en waar het water blijft staan. Wat gebeurt 
er ’s nachts, waar geven bijvoorbeeld de lantaarnpalen licht? 

•  Samenwerken: Laat kinderen en volwassenen meedenken in het ontwerp van de tuin, welke planten kiezen 
zij, welke functies willen ze? Breng die ook terug in het ontwerp. Leg de tuin met z’n allen aan. Zo creëer je ook 
een groter verantwoordelijkheidsgevoel voor de tuin. 

•  Functie: Kijk ook goed naar wat de functie van een tuin moet gaan worden. Moeten mensen er rustig van wor-
den, moet het educatief zijn, is het een speelplek, is het een productietuin? Neem al die functies mee in je tuin. 
Probeer ook dingen in de tuin te plaatsen die wellicht meerdere functies dragen.  

•  Bodem: De bodem is de basis. Een gezonde bodem zorgt voor gezonde planten en die zorgen weer voor gezon-
de dieren en mensen. In permacultuurtuinen wordt de bodem bedekt gehouden en wordt hij zo min mogelijk 
verstoord. 

•  Lagen: Hoge bomen, lage bomen, struiken, klimplanten, bodembedekkers, wortelgewassen, etc. Om ruimte zo 
goed mogelijk te gebruiken en om samenwerking tussen planten te stimuleren.

•  Gilde: Er zijn allerlei plantenfamilies, sommigen gaan goed samen – anderen niet. De wortel & de ui zijn een 
bekend voorbeeld van planten die elkaar versterken. In de permacultuur probeer je allerlei van dat soort sa-
menhangen te bouwen zodat je een veerkrachtig systeem krijgt. 

•  Nadelen: Een permacultuur wil weleens rommelig ogen. Op een volkstuincomplex wil het ook weleens afge-
keurd worden omdat het daar netjes moet zijn. Soms heb je ook gewoon meer kennis nodig of meer handjes. 

•  Zones: Belangrijk in de permacultuur zijn de zones. Zone 0 is je huis. Als je een kruidentuin wilt dan wil je dat 
dicht bij je keukendeur, de kruiden komen dus in zone 1. Dingen die je minder vaak gebruikt, mogen verder 
weg in je tuin. Zone 5 is de wilde zone, een deel van de tuin laat je voor de natuur – dat laat je wild. Deze zone 
helpt je bij natuurlijke plaagbestrijding in je tuin.

•  Natuurlijk: Geen kunstmest, geen bestrijdingsmiddelen en geen gebruik van grote machines.

•  Plagen: Is vaak een teken van een onbalans in de tuin of dat de plant op een plek staat waar hij het niet goed 
kan doen. In een permacultuurtuin wil je juist slakken en bladluizen, niet teveel, zo voorkom je dat dieren die 
slakken en bladluizen eten weggaan. Verdiep je ook in de plaag die je hebt, wat doet een bladluis eigenlijk, hoe 
plant hij zich voort, wie eet een bladluis, hoe haal ik die naar m’n tuin?

•  Hergebruik: waarom iets nieuws kopen als je ook materiaal kan hergebruiken? Heel veel mensen willen van 
dingen af. Stoeptegels, wilgen, composthoop, 

VERDER LEZEN
- Tuinen van Overvloed, Fransjan de Waard
- Holzer’s Permacultuur, Sepp Holzer
- www.permacultuurnederland.org
- Permacultuur in je moestuin, Christopher Shein en Julie Thompson.

Mogelijk gemaakt door: Partners:



Bij het aanleggen van een buurttuin of speelplek heb je niet alleen te maken 
met je buren, maar ook met de gemeente en eventuele andere organisaties in 
de buurt die het openbaar groen beheren. Deze factsheet geeft je een in kijkje 
in de beleefwereld van de beheerder van de openbare ruimte. 

ONTWIKKELINGEN IN GROENBEHEER
Al sinds de 19e eeuw houden gemeenten zich bezig met groenbeheer. Destijds ging het om het aanleggen van 
stedelijk groen voor de razendsnel groeiende bevolking die hard openbaar groen nodig had. Groenbeheer ging 
om het gebruik van openbaar groen te verbeteren en daarmee de leefbaarheid van de stad te vergroten. Nadat de 
focus op bruikbaarheid van het groen in de 20e eeuw steeds meer op de achtergrond kwam is er vanaf de jaren ’90 
meer en meer kritiek op deze kwantitatieve benadering. Groen moet weer bijdragen aan het stedelijk leefklimaat 
en maatschappelijke doeleinden. Desondanks is het groenbeheer nog vaak sterk gericht op financiële en orga-
nisatorische controle & kwantitatieve doelen (hoeveel m2 groen per inwoner bijvoorbeeld) en staat het ver af van 
het dagelijks leven. Buurtinitiatieven brengen daar verandering in en ook de overheid wil een nieuwe benadering. 
Afscheid nemen van het oude gaat echter niet zonder slag of stoot.  

AAN DE SLAG IN DE OPENBARE RUIMTE: welke regels gelden er en wie komen we er tegen?
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor beheer van parken en plantsoenen. Bij groene plekken en speelplekken is 
de aandacht van gemeenten vooral gericht op inrichting, verondersteld gebruik, veiligheid en uiteraard op de finan-
ciële kant (aanleg en beheer).

In sommige gemeenten wordt het groenbeheer uitgevoerd door instellingen voor sociale werkvoorziening. Andere 
gemeenten besteden het beheer van openbaar groen uit aan onderhoudsbedrijven. Deze aannemers zorgen er ver-
volgens voor dat alle straten, pleinen, grasvelden en plantsoenen regelmatig worden schoongemaakt. Ook wordt 
het groen in de stad gemaaid en gesnoeid. Welke werkzaamheden er worden uitgevoerd zijn vooraf vastgelegd 
door de gemeenten in een zogenaamd beeldbestek. Het beeldbestek bepaald aan welk beeldkwaliteit het openbaar 
groen moet voldoen en hoe de aannemer dit moet uitvoeren.

ONDERHOUDSNIVEAUS
Weet u welk onderhoudsniveau u in uw eigen woonomgeving mag verwachten? Het niveau van onderhoud van 
openbare ruimte is afhankelijk van het kwaliteitsniveau dat per gebied bepaald is door de gemeente. Onder-
houdsniveaus bepalen hoe de gemeente de stad onderhoud en welke eisen hieraan gesteld worden. CROW is het 
nationale kennisplatform voor infrastructuur, verkeer, vervoer en openbare ruimte en heeft samen met gemeenten 
en aannemerij de landelijke standaard kwaliteitsniveaus (niveaus A+, A, B, C en D) gemaakt voor het onderhoud 
van de openbare ruimte. Er zijn verschillende schaalbalken voor groen, onkruid en zwerfafval. Aan de hand van 
deze schaalbalken bepaalt de gemeente de kwaliteit van bijvoorbeeld onkruidbestrijding, speelplekken, afval, over-
hangend groen, graffiti, veiligheid, inrichting, functionaliteit. Op deze manier worden ook de budgetten die beschik-
baar zijn voor het groen bepaald. Aan elk onderhoudsniveau hangt een budget.

HOE EN WAT IN DE
OPENBARE-

RUIMTE
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ADOPTIEGROEN
Steeds meer bewoners spelen een rol bij het beheren van de openbare ruimte. Een van de manieren waarop is 
door ‘Adoptiegroen’. Het idee achter adoptiegroen is dat kostenbesparing voor de gemeente gecombineerd kan 
worden met het verbeteren van de betrokkenheid onder buurtbewoners en de sociale samenhang. Spelregels 
worden tot een minimum beperkt en daarmee verandert kijkgroen tegelijkertijd in gebruiksgroen. Er zijn veel 
verschillende manieren waarop je een eigen stukje groen op gemeentegrond kan beheren. Je kan dan denken aan 
een perkje, een boomspiegel, een geveltuintje of zelfs een heel schoolplein. Mogelijkheden genoeg! 
Sommige gemeenten staan open voor zulk soort bewonersinitiatieven en hebben er gedegen beleid voor. Andere 
gemeenten zijn (nog) niet zover of staan er wel voor open, maar hebben nog geen beleid voor. Er zijn bovendien 
verschillende adoptiemodellen waarbij verschillende spelregels gelden. Aansprakelijkheid en financiering zijn hierbij 
een belangrijk discussiepunten. Bij sommige gemeenten krijgt de adoptie-beheerder een vast  onderhoudsbudget per 
vierkante meter, bij andere gemeenten wordt er iemand ingehuurd die samen met bewoners werkt en beheert.

GEVELTUINEN
Een andere mogelijkheid om een straat groener te maken zijn geveltuinen. Strikt genomen worden deze ook 
aangelegd in de openbare ruimte. Bewoners zijn echter verantwoordelijk voor het onderhoud en kiezen ervoor om 
hun gevel om te toveren in een groene gevel. Sommige gemeenten hebben duidelijke richtlijnen hoe een geveltuin 
aangelegd moet worden of doen dit op verzoek voor bewoners. Soms is er ook leefbaarheidsbudget beschikbaar 
om met de hele straat planten aan te schaffen. In andere gemeenten zijn er geen regels en kan een bewoner zelf 
aan de slag. Kijk op de site van jouw gemeente of en hoe je aan de slag kunt!

Wil je weten wat Groen Dichterbij nog meer kan betekenen voor jullie groene buurtproject? 
Kijk dan op www.groendichterbij.nl

Mogelijk gemaakt door: Partners:

MEER WETEN OVER HET WERKEN MET 
KWALITEITSNIVEAUS?
•  Om inzicht te krijgen in hoe de verschillende 

niveaus werken kun je in de demo-omgeving van 
de Kwaliteits Catalogus Openbare Ruimte wat 
oefenen met verschillende schaalbalken

•  Zoek in het beleidsplan van je gemeente, of 
vraag het aan de ambtenaar, welk niveau jouw 
gemeente nastreeft. Op basis daarvan kun je 
afspraken maken over het beheer van jouw plek. 
Past dit of kun of wil je zelf meer doen?

•  Kijk op crow.nl voor meer informatie (zoek: beeld-
kwaliteit)

VOORBEELDEN VAN ADOPTIEGROEN
•  Adoptiegroen in Zoetermeer: Buurtbewoners, 

vereniging, school of creche kunnen een stukje 
groen in de buurt adopteren. 

•  De gemeente Breda roept onder de noemer  
‘Opgeruimd Breda’ haar inwoners op een stuk 
groen te adopteren. 

•  De gemeente Utrecht heeft een kaart waarop alle 
mogelijke plekken voor stadslandbouw zijn ge-
markeerd. Zij stimuleren daarmee ook bewoners 
aan de slag te gaan in de openbare ruimte. 



Een buurttuin kan een goede manier zijn om mensen een gemeenschappelijk 
doel en verantwoordelijkheid te geven en gezamenlijk van groen te laten genie-
ten. Op deze manier kan jouw groene buurtproject buurtgenoten verbinden. Een 
zogenaamde ‘zorgtuin’ richt zich altijd op een of meerdere kwetsbare groepen 
in de samenleving en heeft daarbij een specifieke zorgfunctie. In deze factsheet 
lees je er meer over.

Als je een groen buurtproject wilt starten is het belangrijk om na te denken over de potentiële sociale meerwaarde 
van het initiatief. Het is belangrijk om daarbij een doel voor ogen te hebben: wat voor soort functie gaat jullie project 
hebben? Naast meer groen en duurzaamheid gaat het bij veel groene buurtprojecten juist ook om ontmoetingen 
en contacten tussen verschillende groepen mensen. Buurtbewoners voelen zich verbonden met hun stad of wijk, 
daarom zal het project gewild of ongewild de nodige sociale impact hebben. Je draagt dus bij aan wat we sociale 
cohesie noemen! Denk vooraf goed na over de sociale doelen en de omvang van het project. Op basis daarvan kies 
je er bewust voor om juist wel of niet met bepaalde organisaties en instanties te gaan samenwerken. 
Jullie project kan ook een waardevolle bijdrage leveren aan de gezondheid, ontwikkeling en integratie van verschil-
lende groepen mensen in de buurt. Hierbij kan je denken aan minderheden of minderbedeelden, maar ook aan 
andere kwetsbare groepen, zoals ouderen, gehandicapten of moeilijk lerende kinderen.

GEZONDHEID
Behalve contacten en ontmoetingen in de buurt heeft tijd doorbrengen in een groene omgeving ook nog eens een heel 
positief effect op mensen. Als je in aanraking komt met natuurlijke elementen is dat goed voor je gezondheid, zowel 
geestelijk als lichamelijk. Daarom zijn mensen met meer toegang tot groene voorzieningen bijvoorbeeld gezonder en 
leven  langer. Meer lichaamsbeweging, minder overgewicht en een beter functioneren van het hart en andere organen 
spelen hierbij allemaal een rol. Een groene omgeving heeft ook positieve effecten op de geestelijke gezondheid. Het 
vermindert stress, depressie, angst en vermoeidheid.

SOCIALE
ZORGTUIN

F A C T S H E E T
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VOORBEELDEN VAN ‘ZORGTUINEN’
Tuinen waarin mensen deelnemers of vrijwilligers 
met een ‘rugzakje’ een belangrijke doelgroep zijn: 
Food for Good in Utrecht, Zorgtuin Gorssel in Gelder-
land, Nieuw Rotsoord in Utrecht en Buurtmoestuin 
Overvecht in Utrecht. Kijk voor filmpjes van de eerste 
drie projecten op www.GroenDichterbij.nl 

VERDER LEZEN?
•  Kijk vooral eens naar hoofdstuk 3 van  Relaties tussen landbouw, groen en gezondheid  uit het boek van J. Has-

sink (2006) Dit gaat over de betekenis van landbouw en groen voor de gezondheid van de stedelijke samenleving. 
•  Vitamine G is een onderzoek over groen en gezondheid van stadsbewoners. Deze brochure geeft een overzicht 

van het resultaten onderzoek. 



ZORGFUNCTIE
In een zorgtuin staat de sociaal maatschappelijke functie voorop. De inrichting en doelstelling zijn speciaal gericht op bij-
voorbeeld senioren, mensen met psychische en/of sociale problematiek of andere kwetsbare groepen. Een zorgtuin kan 
daarom goed passen bij het programma van een zorginstelling zoals verpleeghuizen, verzorgingstehuizen, revalidatie-
centra of begeleid wonen. Deze instellingen kiezen voor een zorgtuin omdat het een gepaste dagbesteding en buitenacti-
viteiten voor senioren of  mensen met een beperking oplevert.

De activiteiten en begeleiding kunnen ook een goede aanvulling of vervolg op therapie zijn. Het idee achter deze functie is 
dat wanneer iemand betrokken is bij een tuin of project, dit houvast, stabiliteit en regelmaat biedt zonder werk- of pres-
tatiedruk. Voor mensen die het moeilijk vinden mee te draaien in de buurt of maatschappij is er mogelijkheid om zich te 
ontwikkelen en nieuwe vaardigheden aan te leren met deze activiteiten. In veel projecten worden zij hierbij ondersteund 
door professionele begeleiders. Toeleiding tot werk kan een doelstelling zijn, maar vaak draait het om persoonlijke 
ontwikkeling, zingeving en meer betrokkenheid bij de samenleving in het algemeen. Er zijn ontzettend veel verschillen-
de activiteiten te verzinnen voor een zorgtuin. In sommige gevallen kan je ook een formele afspraak met een instelling 
maken en voor de begeleiding van hun cliënten een vergoeding ontvangen. Hier zijn natuurlijk wel allerlei voorwaarden 
aan verbonden.

Een tuin kan heel goed bij een behandeling betrokken worden, maar de buitenruimte moet daarvoor wel zijn toegerust 
en aansluiten bij de mogelijkheden en beperkingen van de gebruikers.

Wil je weten wat Groen Dichterbij nog meer kan betekenen voor jullie groene buurtproject? 
Kijk dan op www.groendichterbij.nl

Mogelijk gemaakt door: Partners:

MET WIE KUN JE SAMENWERKEN?
•  Ouderenzorginstellingen
•  Scholen voor moeilijk opvoedbare of moeilijk 

lerende jongeren
•  Instellingen voor minder validen
•  GGD of geestelijke gezondheidszorg
•  Gemeente

VOORBEELDEN VAN ZORGACTIVITEITEN
•  Biologisch tuinieren, kweken en verkopen van 

producten of het onderhouden van bloembedden 
met vaste planten, maken van boeketten.

•  Creatieve activiteiten zoals schilderen en tekenen 
in de tuin,  knutselactiviteiten, tuinconcerten.

•  Sociale activiteiten zoals buiten koffie drinken, 
lunchen of een buurtbarbecue.

VOORBEELDEN VAN AANPASSINGEN T.B.V. DE 
ZORGFUNCTIE
•  Breedte en toegankelijkheid van de paden voor 

ouderen en rollator- en rolstoelgebruikers, 
•  Verhoogde bloembakken/moestuinbakken, evt. 

aangepast gereedschap. 
•  De tuin moet ook veilig zijn en veilig voelen:  

bomen mogen bijvoorbeeld geen dood hout 
dragen en paden mogen niet glad zijn, vermijd 
losliggende tegels of uitstekende wortels



Het ontwerpen van een tuin kan best lastig zijn, hoe klein of groot deze tuin 
ook is. Voordat je begint met het ontwerp van een tuin is het belangrijk dat 
je zicht krijgt op de bredere omgeving van je tuin. Daarnaast moet je zicht 
krijgen op de kenmerken van je tuin zelf. Welke randvoorwaarden legt je 
uitgangssituatie aan je op? Hier kun je in je verdere ontwerp veelal niet om 
heen. Een lange schaduwrijke smalle tuin moet nu eenmaal anders worden 
ingericht dan een korte, brede, zonnige tuin. Het bepaalt allemaal in grote 
mate je verdere doen en laten. In deze factsheet vind je een aantal tips voor 
wanneer je aan het ontwerpen slaat!

FUNCTIE & DOEL 
Belangrijk bij het ontwerpen van een tuin is welke functies de tuin moet krijgen. Moet er een plek zijn voor spelen-
de kinderen? Wil je dat de tuin ook toegankelijk is voor mensen met een beperking? Denk dan aan bredere paden 
(voor een rolstoel) of een zitje. Wil je een belevingstuin, voedsel verbouwen of vooral een ontmoetingsplek creë-
ren? Afhankelijk van je wens kies je beplanting, indeling etc. Het is mogelijk om meerdere functies in een tuin te 
combineren. Ouderen vinden het misschien leuk om uit te kijken op een (school)tuintje waar kinderen uit de buurt 
gezellig met elkaar aan het tuinieren zijn. 

MET EN VOOR WIE 
Als het goed is heb je bij het bedenken welke functies je in je tuin wilt al nagedacht over wie er gebruik gaat maken 
van de tuin. Betrek deze groep ook al bij het ontwerpen! Je hebt er niet veel voor nodig: een middag, een tafel, vel-
len papier en kleurpotloden. Laat iedereen lekker tekenen, knippen en plakken en kletsen over wat hij of zij graag 
wil. Eventueel kun je ter inspiratie bij andere plekken kijken hoe planten of elementen eruit kunnen zien. Hoe meer 
mensen alvast met je mee denken, hoe meer mensen zich straks terug herkennen in het ontwerp en de tuin. En 
dat is weer handig met het oog op beheer!

                    

ZELF JE TUIN
ONTWERPEN

F A C T S H E E T
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BIJVOORBEELD: ER ZIJN VERSCHILLENDE ONLINE 
TOOLS DIE JE KUNNEN HELPEN BIJ HET ONTWER-
PEN VAN JE EIGEN TUIN.
•  www.tekenjetuin.nl
•  Op www.tuinenbalkon.nl vind je instructies hoe je 

met het programma SketchUp kan werken
•  Op tuinieren.nl vind je een overzicht met nog meer 

mogelijkheden!



BEPLANTING
Er zijn zeer veel uiteenlopende planten en bloemen te verkrijgen, die allemaal op een andere plek in de tuin het 
best gedijen of een andere functie hebben. Sommige planten trekken bepaalde dieren aan, andere juist niet. Denk 
bij het kiezen van je planten ook aan de gewenste sfeer, kleur en gelaagdheid in je tuin. Er zijn kwekerijen die 
een goede online ‘plantenkiezer’ hebben. Deze kunnen je helpen de juiste keuze te maken. Kijk bijvoorbeeld bij 
Hessenhof  voor vaste planten en Kwekerij Dependens  voor het kiezen van bomen en heesters. Heb je een expert 
nodig? Kijk dan eens naar het netwerk van ecologische hoveniers van Wilde Weelde.

DENK LANGE TERMIJN!
Een tuin kan er prachtig uitzien, maar wie gaat de tuin onderhouden? En hoeveel tijd heeft die persoon (of perso-
nen) beschikbaar? Bij het kiezen van beplanting of indeling van je tuin kun je rekening houden met het beheer en 
onderhoud die deze plant vraagt. Lange termijn houdt ook in dat je nadenkt over de verschillende seizoenen en 
hoe je wilt dat de tuin er dan bij ligt. Wat moet je nu al doen om te zorgen dat over een half jaar (of een jaar) het 
gewenste effect wordt bereikt?

Wil je weten wat Groen Dichterbij nog meer kan betekenen voor jullie groene buurtproject? Kijk dan op 
www.groendichterbij.nl

Mogelijk gemaakt door: Partners:

ER ZIJN MEERDERE ZAKEN DIE INVLOED HEBBEN 
OP HOE JE EEN TUIN HET BESTE IN KUNT RICHTEN. 
DENK OOK AAN:
•  Waar heb je zonlicht of juist schaduw? En op welk 

deel van de dag?
•  Wil je een buitenkraan? Is dit nodig? Zo ja, leg 

deze dan meteen aan. 
•  Hoe nat of droog is de plek waar je de tuin wilt 

aanleggen?
•  Wat voor soort bodem heeft de tuin? Wat groeit en 

bloeit het beste op die ondergrond?
•  In de factsheet Permacultuur komt uitgebreider 

aan bod waar je aan kunt denken bij het inrichten 
van je tuin.

ER ZIJN GENOEG STAPPENPLANNEN GESCHRE-
VEN VOOR HET ONTWERPEN VAN JE EIGEN TUIN. 
KIJK BIJVOORBEELD OP:
•  Van NatuurSUPER: het Doe Het Zelf Stappenplan 

voor tuinontwerp
•  Vanuit Vlaanderen: de ecologische siertuin, stap-

penplan voor ontwerp
•  Op tuinseizoen.com het ‘Eigen tuin ontwerpen 

stappenplan’.



Voor kwetsbare ouderen en mensen met dementie is een groene omgeving 
een manier om tot rust te komen. Groen in combinatie met dieren en kinderen 
maakt dat er weer een lach op hun gezicht verschijnt, ze (weer) spreken, 
herinneringen ophalen en het gevoel krijgen er te mogen zijn. Willen jullie 
ook een tuin starten voor deze groep mensen of hen betrekken in je buurt-
project? Deze factsheet, tot stand gekomen op basis van ervaringen van een 
gerontologe, helpt je op weg bij waar je allemaal op moet letten!

STAP 1: KIES LOCATIE EN DOELGROEP
Als jullie al een buurttuin hebben moet deze geschikt 
gemaakt worden. Ben je op zoek naar een nieuwe 
locatie, zoek dan een plek bij een verzorgingstehuis, 
kinderboerderij, school, woonvormen voor ouderen 
en/of mensen met beperkingen of wijkgebouw (denk: 
mogelijkheid hapje & drankje, toilet). Zoek buitenruim-
tes die comfortabel en beschut zijn en op belangrijke 
momenten van de dag zonnig zijn. Probeer zowel jong 
als oud, vitaal en kwetsbaar samen te brengen. Zorg 
dat jonge kinderen en moeders graag in de tuin komen 
omdat er wat te spelen valt, er wat te drinken is en 
ze goed kunnen zitten. Moeders met dementerende 
ouder(s) kunnen deze rustig meenemen omdat ze dan 
beiden zelf hun gang kunnen gaan in de tuin.

STAP 2: CREËER DRAAGVLAK… BETREK GEBRUIKERS EN OMWONENDEN
Betrek toekomstige gebruikers, welzijn- en zorgorganisaties, gemeente, scholen, vrijwilligersorganisaties, 
ouderenorganisaties, ondernemers en/of omwonenden bij het initiatief. Zorg voor de aanwezigheid van toe-
komstige gebruikers als er plannen worden gemaakt en gepresenteerd. Zo worden bijvoorbeeld de wensen 
van kinderen meegenomen en wordt de negatieve beeldvorming t.o.v. mensen met dementie weggenomen 
en vervalt weerstand.  

STAP 3: TWEE VLIEGEN IN EEN KLAP: DEMENTIEVRIENDELIJK DESIGN!
Als je je tuin geschikt wilt maken voor ouderen, kun je bij je inrichting rekening houden met specifieke 
beperkingen van mensen. Horen, zien, ruiken en bewegen wordt minder met het ouder worden. Oude-
ren hebben meer licht nodig dan jongeren. Licht voorkomt vitamine D tekort en depressie, bevordert een 
goed humeur en een goede werking van het bioritme en nachtrust.  Mensen met dementie hebben naast 
genoemde beperkingen te maken met het slechter functioneren van hun brein. Dit heeft ook invloed op 
hun waarneming en belevingswereld. Zij hebben moeite met het verwerken van prikkels, herkennen, zich 
oriënteren, overzicht krijgen en keuzes maken. Ze gaan terug in de tijd naar een leeftijd tussen 5 en 30 jaar. 
Natuur kan de agressie en opgewondenheid van mensen met dementie verminderen en hen ook uit hun 
apathie halen. 
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STAP 4:  INRICHTING TUIN
Eenvoud zoals je die tegenkomt in kloostertuinen of boomgaardjes vormt de basis voor ‘dementievriendelijke’ 
design. Maak tuinen niet te groot of combineer een aantal kleinere tuinen met elk hun eigen functie. Als je een 
tuin speciaal voor (dementerende) ouderen in wilt richten zijn er een aantal zaken waar je op moet letten: 

•  TUINONTWERP: Een goed tuinontwerp valt 
terug op oude structuren, die iedereen kent on-
geacht cultuur, leeftijd of geslacht. De inrichting 
van een tuin voor mensen met dementie is vaak 
gebaseerd op traditionele kloostertuinen met 
hun overzichtelijke structuur. Een groot terras, 
veel ruimte, eenvoudig en leeg. Dit nodigt uit 
om naar toe te gaan omdat het overzichtelijk is. 

•  MODERNE SMAAK: Een dementievriendelijke 
tuin is geschikt voor en sluit aan bij de bele-
vingswereld van mensen met dementie. Het is 
een “tuin van vroeger” die niet altijd overeen-
komt met onze moderne smaak. 

•  VEILIGHEID: Structuur en overzicht is voor mensen met beschadigde hersenen onontbeerlijk. Dit 
verhoogt hun gevoel van veiligheid. Daarnaast bieden begrenzing en duidelijke hagen beschutting en 
bescherming. Kies voor een goede niet te hoge (beuken)haag van 1.20 m of transparante hekjes die 
afsluitbaar zijn. Geef zitplaatsen rugdekking (muur, haag of raam). Kies grote en uitnodigende banken 
om te zitten. Zorg dat deze ergonomisch verantwoord zijn en gemakkelijk kunnen worden onderhouden. 
Werk met afdakjes of pergola’s. Creëer natuurlijke schaduwplekken. Richt de tuinen sober en rustig in. 
Vermijd giftige en stekelige planten. Kies ook planten die hoog reiken. Zorg ervoor dat mensen zich niet 
kunnen bezeren of de tuin niet zonder begeleiding kunnen verlaten.

•  DUIDELIJKHEID: De tuin moet enerzijds dui-
delijk en overzichtelijk zijn en anderzijds ook 
verleiden tot in beweging komen en kijken wat 
er om het hoekje is. Menselijke maat, goede 
contouren, zichtlijnen en  basisstructuur zorgen 
voor duidelijkheid. Brede overzichtelijke paden 
nodigen uit tot lopen. Maak kloeke, lichtge-
kleurde paden die een contrast bieden met de 
bodem (eventueel markeren met witte klinkers). 
Paden dienen goed begaanbaar te zijn, richting 
te bieden en ergens naar toe te leiden. Voor 
mensen met dementie is ergens naar toe lopen 
belangrijk. Omdat de dementerende zijn omge-
ving regelmatig niet herkent is het fijn als hij het 
einde van een pad kan zien en dat daar dan een 
bank staat. Als hij op de bank gaat zitten is het 
fijn als hij weer een ander pad ziet met iets wat 
de moeite waard is om naar toe te gaan. 

•  HERKENBAARHEID: Het geheugen van mensen met dementie valt met terugwerkende kracht weg en 
maakt hen weer jeugdig. Houd hiermee rekening. Wat voor inrichting en planten horen bij pakweg 50 
jaar geleden? Denk aan boomgaardjes met gras, wilde bloemen en een paar fruitbomen van oude ras-
sen (vb. sterappel, bellefleur, goudrenet). Ook buxus is voor ouderen heel herkenbaar en geeft structuur 
aan de tuin. Denk aan oude kloostertuinen, bloembakken op hoogte, veldbloemenmengsels, hortensia’s, 
besdragende heesters (niet giftig), begonia’s, viooltjes, phloxen, margrieten, rozen en keukenkruiden. 



•  ZINNENPRIKKELEND: De juiste prikkels 
verrijken de ervaring en beleving door zintui-
gen aan te spreken. Denk dus aan geluiden 
van klaterend water en vogels. Lok vogels door 
je beplanting, huisjes of baddermogelijkheid. 
Zorg voor planten en bloemen met sterke geur, 
lok vlinders. Betrek kunst en mooie beelden 
om het gevoel van schoonheid aan te spreken. 
Stimuleer de bewegingszin en ondernemingszin 
door aandachttrekkers als waterornamenten, 
windmolentjes of volières aan het eind van 
een pad te plaatsen. Dit voorkomt dat mensen 
alsmaar in rondjes blijven lopen. Voor beweging 
kun je ook stoelen met een fietsfunctie plaatsen 
(NEIA) of een heuptwister. Een fontein moet 
herkenbaar zijn als fontein. Je kunt er rustig 
naast gaan zitten zonder dat je nat wordt. Het 
geluid en de schittering van het water is luid en 
zichtbaar genoeg voor dementerenden die slecht 
zien en horen. Zij willen niet verrast worden met 
waterspetters en sterk ruisend water. Door rol-
stoelgeschikte, verrijdbare bakken met planten 
op hoogte te plaatsen kunnen mensen lekker 
met planten, zand en water bezig zijn. Hiermee 
wordt hun tastzin aangesproken. 

•  ACTIVITEITEN: De paden nodigen uit tot lopen en bewegen. Dit is heel belangrijk voor ouderen en 
mensen met dementie omdat 75% van hen te weinig beweegt. Zorg ook dat dementerenden ergens aan 
kunnen komen zoals aan een Frans hekwerk. Zij schudden dan aan het hek. Laat ook het onkruid hoog 
opkomen zodat zij niet teveel hoeven te bukken om het onkruid er uit te trekken. Laat wilde bloemen 
hoog opkomen zodat kinderen, ouderen en mensen met dementie ze kunnen plukken.

•  DIEREN: Herkenbare dieren kunnen dementerenden activeren. Diegenen die niet bang zijn kunnen 
kippen voeren en eieren uithalen, geitjes voeren, stal schoonmaken, konijnen voeren en hok schoonma-
ken. Voor diegenen die willen kijken geldt: zorg dat zij dieren goed kunnen zien, maar ook weer niet te 
dichtbij zodat ze niet bang hoeven worden. 

De tuin kan openstaan voor alle ouderen, kwetsbare mensen en kinderen. Hij kan ook een aantal dagdelen 
gereserveerd worden voor specifieke activiteiten. Denk aan  een dagbestedingprogramma voor kwetsbare 
mensen en/of een lesprogramma van scholen. De tuin kan ook dienen voor thematische ontmoeting met 
mantelzorgers en dementerenden of om mantelzorgers respijt te bieden.

Ook de IVN Natuurkoffer kan helpen bij het betrekken van ouderen bij groen. Kijk hier voor meer informa-
tie. Wil je weten waar Groen Dichterbij je nog meer bij kan helpen?  Kijk dan op www.groendichterbij.nl

Mogelijk gemaakt door: Partners:

Deze factsheet is geschreven door Diny Stolvoort, gerontologe en initiatiefneemster van de generatietuin van Boxtel.  
Jasperina Venema van Van Helvoirt Groenprojecten BV heeft ervaring met de professionele aanleg van dementietuinen. 
Zowel Diny als Jasperina helpen mensen graag verder met advies over het actief betrekken van kwetsbare ouderen. 
Contactgegevens: dinystolvoort@ziggo.nl & jasperinavenema@vanhelvoirtgroenprojecten.nl


