
Een buurttuin. 
Ja toch! niet dan?

Een nieuw-crooswijkse handleiding op de buurttuin.





Bouwstenen voor
De buurttuin. 

Esther Slegh & Michiel Stapel

Je kijkt al jaren met vriendelijke jaloezie naar buurttuinprojecten om je heen, je vingers jeuken elk 
groeiseizoen steeds meer en je balkon lijkt ieder voorjaar kleiner. Kortom, je wilt tuinieren! Herken jij 
jezelf hierin? Dan is het misschien tijd om je dromen de vrije loop te laten en ze op papier te zetten.
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Voorwoord
Eind juni 2012 hadden vijf mensen in Rotterdam Crooswijk het plan opgevat om een buurttuin 
te beginnen op een braakliggend stuk grond. Ze zaten aan tafel met een vel ruitjespapier waarop 

in grote lijnen een ontwerp hiervoor werd getekend. Op dat moment wisten ze nog niet dat 
de RakAkker, zoals de buurttuin werd genoemd, in minder dan een jaar realiteit zou zijn. 
Ook wisten ze nog niet in welke ongewone situaties een buurttuin hen zou brengen.

De kennis die deze vijf mensen hebben opgedaan met de RakAkker is, mede op verzoek 
van de Rotterdamse deelgemeente Kralingen-Crooswijk, door ons verwerkt in dit boekje. 

Het overleg en de steun van Woonstad Rotterdam heeft de realisatie van de buurttuin veel gemak-
kelijker gemaakt, hun plannen voor de wijk veel moeilijker. Het eerste omdat ons we dankzij hun 
genereuze steun konden richten op tuinieren. Het tweede omdat het bouwen van continuïteit in 
een wijk zonder duidelijke toekomst geen makkelijke opgave is.

Veel van deze kennis kwam van onze buurtgenoten: mensen die kritische feedback gaven, mensen 
die enthousiast gingen mee-tuinieren en mensen die de RakAkker zagen als een kans om hun eigen 
droom waar te maken. 

De RakAkker is nu een oase van groen en rust in de stad en beleeft in 2015 alweer haar 3e tuin-
seizoen. We hopen dat er nog veel productieve jaren mogen volgen en dat dit boekje ook andere 
groepen bewoners zal inspireren om buurttuinen te creëren op nieuwe, verrassende plekken. 

Heel veel tuinplezier, veel zon en voldoende regen gewenst!



Van droom 
naar project

Concretiseren 

Onderzoek

Wat is een buurttuin?
Een buurttuin is een plek waar 
buurtbewoners gezamenlijk een tuin 
onderhouden. Bij een buurttuin is 
iedereen welkom en kan iedereen 
meedoen. Kennis of kunde over tuinieren 
zijn absoluut geen vereiste. Buurttuinen 
zijn er in vele vormen, maar komt het 
meeste voor als moestuin. Dit wordt ook 
wel stadslandbouw genoemd.

Waarom een buurttuin?
Vaak is er een specifieke aanleiding om een buurttuin 
te beginnen. Bijvoorbeeld om de buren beter te leren 
kennen, je eigen groenten te kweken, extra speelruimte 
te maken of om meer groen te creëren in de omgeving. 
Maar het kan ook zijn omdat iemand zelf geen tuin 
heeft en toch graag bezig is in een tuin. 

Een buurttuin is een geschikte ontmoetingsplaats in de 
wijk en kan ook bijdragen aan een betere leefbaarheid 
van de wijk. Bovendien kan een buurttuin met moes-
tuin er ook toe bijdragen dat buurtbewoners bewuster 
worden over gezond eten en gezond leven, en meer te 
weten komen over de natuur. Gemeenten zijn daarom 
vaak bereid om te helpen bij de start van een buurttuin.



Praten, praten 
en nog eens 
praten

Ontwerp en 
realisatie

Nazorg

Inhoud
Het opzetten van een buurttuin is een proces. 
Dit proces wordt in deze handleiding chronolo-
gisch besproken. De afbeelding hieronder geeft 
dit proces weer. De lengte van elk stukje van 
het pad geeft aan hoe lang het duurt. 
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Van droom naar project 
Inleiding
Het idee van de RakAkker begon bij één persoon. Hij wilde graag een tuin met meer zon om zelf 
groenten te kweken en zag mogelijkheden in een braakliggend stukje grond in de buurt. Hij had 
een duidelijke motivatie: een zelfvoorzienend leven en meer controle hebben over zijn eigen voedsel. 
Een aantal andere mensen in de buurt werden ook enthousiast en sloten zich bij hem aan om dit 
plan te realiseren. Allemaal deden ze mee vanuit hun eigen motivatie, maar wel met een gezamelijke 
droom om een eigen tuin te ontwikkelen.

Wat is een moodboard?
Mensen zijn visueel ingesteld en plaatjes 
maken soms duidelijker wat je wilt zeggen 
dan enkel woorden. Een ‘mood board’ 
kan een handig middel zijn om de ander  
te vertellen wat jouw ideeën en dromen 
zijn. Een mood board is een verzameling 
van afbeeldingen die een bepaalde sfeer 
oproepen. Dus in dit geval een plaatjes die 
passen bij jouw dromen van de buurttuin. 

Je kunt je dromen de vrije loop laten gaan 
en het maakt niet uit hoe gek het is. Of ze 
daadwerkelijk ook te realiseren zijn, zal later 
wel blijken.

Een mood board maken hoeft niet veel tijd 
te kosten. Je kunt plaatjes of tekeningen 
vinden bijvoorbeeld op internet, in 
tijdschriften en in kranten. Een goede mood 
board is divers en laat verschillende aspecten 
zien, dus zoek bijvoorbeeld niet vijftien 
beelden van verschillende planten. Gebruik 
de lijst van de werkwoorden en je vellen 
papier met je dromen die je eerder gemaakt 
hebt als leidraad om plaatjes voor je mood 
board uit te kiezen.

Waarom wil je een buurttuin?
Voor iedereen betekent een tuin iets anders. 
Dat kan zijn: een verlangen naar het leven op 
het platteland, controle over de kwaliteit van 
je voedsel, ruimte om je hobby uit te voeren, 
buitenruimte bij een flatje of de rust van het 
tuinieren. Voor je aan een buurttuin begint, 
is het goed om voor jezelf te bedenken 
waarom je de buurttuin wilt. Zo weet je wat 
voor jou het allerbelangrijkste is in de tuin 

Dromen is belangrijk
Dromen zijn de eerste stap naar geweldige ideeën 
en mooie projecten. De ideeën die uit je dromen 
voortkomen geven je energie om je eigen buurt-
tuin te gaan realiseren. Om te beginnen, pak wat 
vellen papier en schrijf, teken en plak deze vol 
met dromen over jouw buurttuin. Wees niet bang 
om het daarbij zo gek mogelijk te maken. 

Maak in dit stadium nog geen concreet ontwerp, 
dus vermijd het tekenen van plattegronden. Pro-
beer eerst te bedenken wat je zou willen doen in 
de tuin, en niet hoe het er zou moeten komen te 
zien. Dit kan best lastig zijn want men is tegen-
woordig gewend geraakt om te denken in concre-
te producten en niet in een proces. Dus bijvoor-
beeld: “ik wil een bankje in de tuin” kan je ook 
schrijven als: “ik wil ergens kunnen zitten”. Op 
deze manier leg je jezelf niet al te veel vast en kom 
je misschien later op andere ideeën hoe je ook 
in de tuin zou willen zitten. Na een week pak je 
papieren met al je dromen er weer bij en probeer 
je deze te vertalen in een lijst met werkwoorden. 

Maak aan de hand van je dromen een lijstje met 
wat je wilt doen in je buurttuin. Bijvoorbeeld; 
zonnen, groenten kweken, bloemen plukken, 
buiten eten, barbecueën, brood bakken, luieren, 
muziek maken, etc.

Als je er voor je gevoel mee klaar bent, leg je alles 
even weg. Laat het even een weekje rusten voor je 
ermee verder gaat. Pas als je het gevoel hebt dat je 
alle dingen voor jezelf duidelijk hebt, ga je deze 
vertalen naar een ‘mood board’. 
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Tips wanneer je mede-initiatiefnemers zoekt:
• Wees enthousiast.
• Houd ruimte voor de ideeën van de ander.
• Wees niet te gedetailleerd, maak dus geen waterdicht plan.
• Vertel dat je een buurttuin wilt beginnen en wat jij graag wilt doen in de buurttuin.
• Vraag of ze nog mensen kennen die zoiets leuk vinden in de buurt.
• Maak afspraken.

en wat nodig is om jezelf betrokken te houden bij het project.   

Het is goed om jezelf af te vragen hoeveel tijd en energie je hebt die je kunt besteden aan de tuin. De 
aanleg kost in het begin veel tijd en energie, maar ook daarna. Een buurttuin vraagt het hele jaar door 
aandacht. Minder leuke karweitjes moeten ook gebeuren, zoals onkruid wieden om de tuin niet te 
snel laten verloederen. Er moeten dus genoeg mensen beschikbaar zijn die dit soort dingen gaan doen. 
Vraag jezelf af of je, naast je baan, opleiding, gezin en andere hobby’s, echt tijd om bijvoorbeeld ook 
onkruid te gaan wieden in een buurttuin.

Een buurttuin doe je samen
Een buurttuin is altijd een gezamenlijk project, jij bent niet de enige die wilt tuinieren. Hoe meer 
mensen meedoen, hoe groter de waarde voor de buurt wordt. Maar ook hoe makkelijker het wordt 
om nog meer voor elkaar te krijgen. Wanneer je begint met tuinieren zullen er vanzelf mensen uit 
de buurt aan- en afhaken, dus de samenstelling van de groep verandert waarschijnlijk wel tijdens het 
proces. Sommige mensen vinden iets opstarten of dingen regelen het leukste om te doen. Anderen 
zijnveel meer geïnteresseerd in fysiek werk zoals de tuin aanleggen of onderhouden.

Het is goed om in de buurt met mensen te gaan praten over je ideeën.  Daar zijn verschillende 
manieren voor. Je kunt zelf kiezen welke manier het beste bij jou en je project past. 
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Mond-op-mondreclame
Wellicht ken je al mensen die het 
ook leuk vinden om een buurttuin 
te beginnen. Bij deze mensen kun 
je ook informeren of zij nog andere 
mensen kennen die interesse heb-
ben. Zo maak je makkelijk contact 
met nieuwe mensen die mogelijk 
ook belangrijk kunnen zijn voor de 
tuin. Sommige mensen zijn goed 
bekend met de buurt, kennen veel mensen en 
zijn daarom alleen al goed om eens mee te gaan 
praten. Maar het kan ook geen kwaad om over je 
plan te praten bij de bakker, de slager en andere 
plekken waar veel buurtgenoten komen. Probeer 
ook met een nieuwsbericht of een aankondiging 
in een lokale krant of buurtblad te komen.

Ga flyeren
Een flyer is eigenlijk een kleine 
poster die je uitdeelt. Voor het 

maken van flyers gelden eigenlijk 
dezelfde regels als voor posters. 
Flyeren kun je op verschillende 
manieren doen. Je kan ze huis 

aan huis bezorgen, maar je kan 
de flyers ook op drukbezochte 

plekken leggen en/of uitdelen. Op een flyer 
kan je over het algemeen meer informatie 

kwijt dan op een poster, omdat mensen hem 
mee kunnen nemen om te lezen. Maar ook 
voor flyers geldt: met minder tekst komt je 

boodschap vaak veel sterker over.  
 

Hang posters op
Posters ophangen is een effectieve en leuke manier om je idee te verspreiden. Zorg ervoor dat je bood-
schap kort en duidelijk is. Voor het maken van een poster hoef je echt geen ontwerptalent te zijn. Met 
een computer en een simpel tekstverwerkingsprogramma is een poster zo gemaakt. 

Het schrijven van een wervende tekst kan wel best lastig zijn. De belangrijkste regel daarbij is dat de 
tekst uitdagend en kort is. Een voorbeeld: ‘Buurttuin voor Crooswijk! Wie denkt er mee?’ Vergeet 
vooral niet contactgegevens zoals een telefoonnummer, e-mail en/of adres op de poster te vermelden. 

Het verspreiden van de poster doe je op plekken waar veel mensen komen, zoals de supermarkt, de 
bakker, de slager, een buurthuis en - indien mogelijk - in de directe omgeving van de eventuele locatie 
die je voor ogen hebt voor de buurttuin. 
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Concretiseren
Inleiding
Op een gegeven moment gingen wij om tafel zitten om een 
schematisch plan voor de RakAkker te tekenen. Hiervoor 
gebruikten we een flipover-vel met ruitjes, waarop we elk 
vierkantje als een vierkante meter beschouwden. Deze tekening 
werkten we niet heel gedetailleerd uit, maar samen met de mood 
board gaf het een voldoende idee over wat we met de tuin wilden be-
reiken. Iedereen tekende mee aan het ontwerp en zo ontstond een plan waar we 
allemaal van konden dromen. Pas daarna hebben we dit schematische plan uitgewerkt naar een mooie 
ontwerptekening en een tekst waarin we beschreven waarom we een buurttuin wilden.

Waar heb je het over tijdens de eerste bijeenkomst? Hoe verloopt 
een bijeenkomst? Om je op weg te helpen hebben we een lijstje 
gemaakt van onderwerpen die je kunnen helpen bij de eerste 
bijeenkomst. 

- Voorstelronde: Wie ben ik? Waarom ben ik gekomen?   
 Wat verwacht ik van deze bijeenkomst?

- Locatie: als er al een locatie op het oog is, ga daar eens   
 kijken. Loop een rondje door de buurt om locaties te   
 bespreken. Let op de meerwaarde en het huidige gebruik  
 van een locatie (spelen, natuur, sier).

- Mogelijkheden: sommige mensen maken al snel een   
 invulling van de plek. Op zich is dit is positief, maar geef  
 aan dat dit pas in volgende bijeenkomsten uitgebreid zal  
 worden besproken.

- Vragenrondje: aan het einde van de bijeenkomst is   
 het goed om weer een vragenrondje te houden. Vraag of  
 de verwachtingen van de avond zijn uitgekomen   
 en of iedereen geïnteresseerd is om verder te gaan. Heel   
 belangrijk is dat jullie snel een nieuwe afspraak plannen  
 om wat verder over de inhoud te gaan praten.

 Brainstormen 
Als je een groep 
enthousiastelingen om je heen 
hebt verzameld, dan wordt het 
tijd om bij elkaar te komen en 
te praten over de buurttuin. 
De eerste bijeenkomst staat in 
het teken van brainstormen 
over wat je wil gaan doen met 
de tuin. Alle mogelijkheden 
kunnen worden geopperd 
tijdens zo’n sessie: van een 
groentetuin tot een achtbaan. 
En voor je het weet heb je die 
avond alle wereldproblemen 
opgelost met je eigen buurttuin!

Organiseer de bijeenkomst bij 
voorkeur op een inspirerende 
plek. Vaak worden mensen 
een stuk creatiever als ze 
niet meer in een typische 
huiskamersetting zijn. Bij 
de RakAkker werd de eerste 
bijeenkomst in een gedeelde 
binnentuin gehouden. Maar 
ook een buurthuis, café of 
een lunchroom zou een goede 
locatie kunnen zijn. Wanneer 
het gezellig is, dan kan het al 
bijna niet misgaan. Een goed 
idee is om iedereen bijvoorbeeld 
wat lekkers mee te laten nemen. 
Voor de RakAkker werkte dat 
heel goed. 
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Visie vormen
Bij de volgende bijeenkomst(en) 
kan je samen een gezamenlijke 
visie gaan vormen. Tijdens deze 
bijeenkomst kan je je eigen idee-
en gaan combineren met die van 
de andere aanwezigen. Al pratend 
zal er langzaam één visie gaan 
ontstaan waar iedereen zoveel 
mogelijk achterstaat. 

De volgende stap is het uitwerken 
van die visie. Gebruik hiervoor 
ideeën voor een workshop aan het 
eind van dit boekje.

Er is een visie, en nu?
Als er uiteindelijk een gezamenlijke visie is ontwikkeld, dan 
wordt het tijd om concreet te worden. Wat kan wel en wat 
kan niet? Dat is niet altijd even gemakkelijk om te bepalen. 
Daarvoor zul je eerst allerlei zaken moeten onderzoeken en 
de problemen en mogelijkheden in kaart moeten brengen. 

Belangrijk is dat er aan het einde van elke bijeenkomst een 
afspraak voor een nieuwe bijeenkomst wordt gemaakt. An-
ders loop je het risico dat het te vrijblijvend wordt.

Een andere manier om vrijblijvendheid tegen te gaan is de 
verantwoordelijkheid te verdelen. Spreek af wie wat gaat 
doen. Wie gaat bijvoorbeeld posters verspreiden of contact 
leggen met de buurtregisseur? Laat deze afspraken terugko-
men op volgende bijeenkomsten en help elkaar wanneer dat 
nodig is.
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Wat wil je weten?  

Onderzoek kan één van de leukste onderdelen 
zijn van het opzetten van een buurttuin, maar 
kan evengoed een hoofdpijndossier worden. Het 
is niet altijd eenvoudig om te weten wat je moet 
onderzoeken. Waar begin je? En hoe ver ga je in 
je onderzoek?  Om je op weg te helpen hebben 
wij een checklist voor je gemaakt. Deze kun je 
zelf aanvullen en schrappen naar eigen inzicht.

Checklist

 Wie is de eigenaar van de grond?
 Wat zijn de belangen van de eigenaar?
 Wat zijn de plannen voor de grond?
 Is de grond geschikt om (veilig) groenten  
 in te kweken?
 Hoe organiseren we ons?
 Wat is de meerwaarde van buurttuin   
 voor dit gebied?
 Van welke subsidies kunnen we gebruik  
 maken?
 Waar zijn vergelijkbare projecten in onze  
 buurt?
 Hoe past ons project in het grotere   
 geheel? Gemeentelijk beleid, enz.
 Wie zijn de tegenstanders? En waarom?  
 Hoe gaan we daar mee om?
 Hoeveel geld hebben we nodig?
 Hoe schrijven we een goed plan?   
 SMART  (specifiek, meetbaar,   
 acceptabel, realistische, tijdsgebonden)
 Hoelang kunnen we de grond gebruiken?

Onderzoek 
Inleiding 
Tijdens het maken van de eerste tekening liepen we meteen tegen een aantal zaken aan. Er stond een 
schutting om het terrein en we wisten niet zeker hoe het er uit zou zien achter die schutting. Op dat 
moment wisten we bijvoorbeeld niet dat er hoogteverschillen waren en dat de grond onder de tegels 
waarschijnlijk vervuild was. Deze nieuwe inzichten vormden het begin van ons onderzoek. Misschien 
zouden er nog andere kwesties zijn waar we later ook nog mee te maken zouden kunnen krijgen.

Omdat de RakAkker is opgezet met de bedoeling om ook groente en fruit uit eigen moestuin te 
kweken, wilden we het risico van vuile grond niet lopen. De kennis dat de grond mogelijk vervuild 
is, was voor ons voldoende om verder te gaan. Wij kozen ervoor om kweekbakken te maken die niet 
in contact kwamen met de vervuilde grond. Dus in welke mate de grond verontreinigd is, hoefde niet 
meer uitgezocht te worden. Dat was op dat moment eigenlijk niet meer belangrijk.
 
Het belangrijkste deel van het onderzoek voor ons was de vragenlijst die we in de buurt hadden 
verspreid. Dankzij deze vragenlijst wisten we wat de buren belangrijk vinden en konden we rekening 
houden met zaken als ratten, inbraak en sociale veiligheid. 

Toen de tuin eenmaal aangelegd was, wilde een imker uit de buurt zijn bijen ook graag plaatsen in de 
RakAkker. We hebben toen uitgezocht hoe het met de regelgeving voor bijenkasten in woonbuurten 
zit. In dit geval bleek het voldoende te zijn om de directe buren en de wijkagent te waarschuwen.

In het begin moesten we veel tegelijk uitzoeken. Maar ook in een later stadium blijft er altijd nog 
uitzoekwerk over, zoals elk jaar weer een goed zaaischema opstellen. Ons advies is om goed in de gaten 
te houden waarom je iets onderzoekt, zodat je niet in onnodige details blijft steken. Zo kan je tijd 
overhouden voor andere dingen, zoals tuinieren. 
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- Op www.klicmeldingen.nl kun je informa-
tie opvragen over kabels en leidingen in de 
grond. Dit is een must als je dieper dan 30 
cm moet graven of bomen wil planten. Het 
opvragen van deze informatie kost geld.

- Op www.kadaster.nl kan je informatie 
opvragen wie de eigenaar is van de grond. Dit 
kost ongeveer 20 euro. 

- www.surveymonkey.nl is een site waar jezelf 
snel en gratis on-line enquêtes kunt maken. 
Mocht je informatie willen vanuit de buurt 
door middel van een vragenlijst dan is deze 
site ideaal.

Waar kun je zoeken?
In grote lijnen is het ruimtelijke beleid overal in Nederland gelijk, maar elke gemeente kan dat beleid 
anders uitvoeren. Dus voor elke locatie kunnen andere regels en voorwaarden gelden. Het vergt dus 
nogal wat tijd om dit allemaal te uit te zoeken. Maar als je dat doet, kijk of jouw plannen voor de 
buurttuin zouden kunnen aansluiten bij bepaalde punten van het beleid van de gemeente. 

In Nederland bepalen de ruimtelijke plannen het beleid. Maar vaak zijn er meerdere visies en bepalin-
gen over het stukje grond waarop je de buurttuin wil aanleggen, zeker als deze grond in bezit is van de 
gemeente. We hebben hieronder een lijst van websites gemaakt die je kunnen helpen in je onderzoek.
(Maar ook zonder veel specifieke kennis van het beleid kan je vaak al ver komen om een –tijdelijke- 
buurttuin te regelen).

- Op www.ruimtelijkeplannen.nl kun je veel 
informatie vinden over het ruimtelijk beleid van 
de gemeente, zoals een bestemmingsplan of een 
structuurvisie. In een bestemmingsplan vind 
je wat volgens de gemeente de functie van de 
grond zou moeten zijn, dus welke bestemming 
deze grond heeft gekregen. Ook kun je hier de 
bepalingen vinden waaraan iedereen zich moet 
houden. In een structuurvisie staat hoe hoe de 
wijk zich zal ontwikkelen de komende jaren vol-
gens de provincie of de gemeente, en waar ze in 
willen investeren. Beide documenten kosten flink 
wat tijd om ze helemaal door te nemen.  

- Op www.leefbarometer.nl kun je de leefbaarheid 
van de wijk bekijken. Vaak ben je als buurtbewo-
ner al redelijk op de hoogte van wat er in jouw 
wijk speelt, maar dat is niet altijd even makkelijk 
aan te tonen. De leefbarometer geeft objectieve 
cijfers over verschillende aspecten van de buurt. 
Deze cijfers kunnen je helpen in discussies met 
bijvoorbeeld een gemeente of woningbouwver-
eniging(en). Deze partijen zijn namelijk vaak 
gevoelig voor dit soort gegevens.  

- De website www.verbeterdebuurt.nl is bedoeld 
als platform om kennis en ideeën te delen die te 
maken hebben met de openbare ruimte. Dit is 
een goede plek om je eigen idee voor de buurt-
tuin te delen. Ook kun je op de website zien wat 
andere mensen uit de buurt voor ideeën hebben.

- Op www.groendichterbij.nl vind je informatie 
over en voorbeelden van geslaagde buurttuinpro-
jecten. 
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Samenwerkingsverbanden
Voor je aan de slag gaat met de buurttuin, is het goed om uit te zoeken wat er al in de buurt gebeurt. 
Waar zitten de andere buurttuinen? Welke buurtorganisaties, ondernemersverenigingen, scholen, 
workshopruimten, imkers, natuurverenigingen, kookclubs en hulpverleningsinstanties zitten er in de 
buurt? Bedenk hoe je met ze kunt samenwerken en vraag hun wat ze kunnen betekenen voor de tuin 
en hoe ze de tuin willen gebruiken. Dit kan o.a. gaan over gebruik van de tuin als vergaderlocatie of 
het verspreiden van informatie in hun netwerk.  

Organisatievormen, wel of niet formeel organiseren.
Hoe de tuin beheerd gaat worden, hangt voor een groot deel af van de organisatievorm die je kiest. 
Gaan jullie een stichting of een vereniging oprichten of regelen jullie de buurttuin informeel? 

Voor externe partijen, zoals fondsen en de gemeente kan het belangrijk zijn dat je een formele status 
hebt in de vorm van een stichting of vereniging. Ook hebben deze organisatievormen voordelen als 
het gaat over aansprakelijkheid en bij onderlinge spanningen. Het is dan namelijk van tevoren vastge-
legd hoe met dit soort situaties om te gaan. 

Het nadeel is dat het oprichten van een stichting of vereniging geld en tijd kost. Bovendien gaat dit 
ten koste van de flexibiliteit van de buurttuin. Omdat de RakAkker haar zaken informeel regelt en 
één duidelijk aanspreekpunt heeft, kan snel ingespeeld worden op veranderingen. Als je het op deze 
manier wil regelen dan moet er natuurlijk wel iemand zijn die de rol van aanspreekpunt (en soms 
boeman) op zich neemt.

 
Tip: Vind je een stichting of vereniging oprichten lastig, maar is dit nodig voor de financiën? Kijk of je je 
financiën kunt organiseren in samenwerking met een bestaande vereniging of stichting, zoals bijvoorbeeld 
een bewonersvereniging of natuurvereniging in de buurt. 
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Praten, praten en 
nog eens praten
Nadat we eenmaal voldoende informatie verza-
meld hadden, werd het tijd om de buitenwereld 
meer te betrekken bij onze plannen. Onze eerste 
gesprekspartner was de woningcorporatie. Zij 
bleken de eigenaar van de grond te zijn waar de 
RakAkker op ligt. Ze hadden eerder positief gerea-
geerd op de plannen van de buurt om iets te doen 
op deze plek. Gewapend met een mooie tekening, 
ons plan op papier en informatie in ons hoofd 
gingen twee van de initiatiefnemers op gesprek. 
De contactpersoon van de woningcorporatie werd 
enthousiast toen hij zag dat we ons plan goed 
hadden uitgewerkt. We konden toen makkelijk 
verdere afspraken maken. Zij 
bleven in het vervolg een 
belangrijke partner van de 
RakAkker.

Ons gesprek met de 
gemeente liep helaas 
anders. We kregen daar 
niet de juiste personen 
te spreken en het lukte 
daarom ook niet om steun 
voor ons project te krijgen. 
Wij hebben besloten om verder 
geen contact meer op te nemen met de gemeente.
 
Toen de plannen eenmaal vorm kregen, wilden 
steeds meer mensen een steentje bijdragen. Het is 
belangrijk mensen dan persoonlijk te benaderen. 
De enige manier om er echt achter te komen wat 
iemand wil, is door met degene te gaan praten. 

Voorbereiding
Weet met wie je gaat praten. Gebruik 
Google, Facebook en LinkedIn om je voor 
te bereiden. Let vooral op het doel van de 
organisatie, de functie van deze persoon in 
de organisatie en aan welke projecten deze 
werkt.  

Maak de afspraak met de persoon over de 
telefoon. Vraag daarbij als je bent doorver-
bonden naar de functie van deze persoon en 
vraag wat hij of zij verwacht van het gesprek. 
Vraag meteen om een persoonlijk telefoon-
nummer of e-mailadres in plaats van het 
algemene nummer of emailadres van de or-
ganisatie. Krijg je dit niet door de telefoon? 
Vraag het dan nog eens tijdens het gesprek. 

Zorg dat je van tevoren duidelijk hebt wat je 
met het gesprek wilt bereiken.

Praten met elkaar
Natuurlijk blijf je als groep 

enthousiastelingen voor de buurttuin 
tijdens het hele proces ook in gesprek 
met elkaar. Zo zorg je dat iedereen 
evenveel informatie heeft en de 
plannen snel aangepast kunnen worden 
aan nieuwe ontwikkelingen. Ook kan 

je dan beter in gaten houden of iedereen 
zijn afspraken nakomt. Houd een ritme 

van wekelijkse bijeenkomsten aan. Bespreek 
wat in de afgelopen week is gebeurd, wat 
dit betekent voor het project en wie wat 
gaat doen in de komende periode. Op 
deze manier houd je de vaart erin en blijft 
iedereen enthousiast.

- Benoem vooraf dingen die je wilt  
 bespreken, maak een agenda. 
- Praat elkaar moed in, steun elkaar.
- Neem ideeën van iedereen serieus,  
 net zoals jij door anderen serieus  
 wil worden genomen
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is langs geweest, dan is de kans groot dat jullie 
project meer in de picture gaat komen bij de 
gemeente. Wat betekent dat jullie in de toekomst 
waarschijnlijk sneller zullen worden geholpen. 

Praten met de gemeente (ambtenaren)
De gemeente kan je helpen met fondsen, kennis 
en netwerk. Gebruik de gemeente als partner 
en/of als financier. De gemeentegids is een hele 
goede manier om meer te weten te komen over 
de gemeente. Hierin staat voor welke zaken je 
waar of bij wie je moet zijn. Sommige gemeenten 
hebben personen aangesteld om bij jou in de wijk 
of buurt burgerinitiatieven of ondernemers te 
ondersteunen en op weg te helpen. In Rotterdam 
zijn dat de gebiedsmanager en de cultuurscout, 

maar in andere gemeentes zijn er vergelijkbare 
functies.

Het is beter om niet meteen 
met iedereen op gesprek te 

gaan, maar eerst goed uit 
te zoeken bij wie je moet 

zijn voor jouw vraag. 
Als je de gemeente belt 

probeer dan directe 
contactgegevens te krijgen, 

zoals een persoonlijk 
telefoonnummer en/of 

e-mailadres. De gemeente 
kan je ook helpen om 

de juiste organisaties en 
personen te vinden, maar in 

onze ervaring gaat dat niet altijd 
even snel.

Toch zullen er ook mensen zijn wiens bezwa-
ren je niet kunt oplossen. Dan is het raad-
zaam om in te gesprek blijven en te blijven 
doorvragen. Op die manier kom je er beter 
achter wat er aan de hand is.  Met begrip 
tonen en samen proberen een oplossing te 
zoeken krijg je de meeste ontevreden buren 
over de brug. Dat kan bijvoorbeeld met een 
simpele afspraak dat de tuin ’s avonds na een 
bepaalde tijd dichtgaat.

Sommige problemen kun je niet oplossen 
of zijn eigenlijk ook niet jullie probleem. Of 
soms wil de ander niet eens praten. Als dit 
maar enkele personen of huishoudens zijn, 
dan kun je elkaar beter met rust laten en je 
best doen om de overlast te beperken. Echter 
als het merendeel van de straat of als de 
eigenaar zich zo opstelt, dan kun je 
misschien het beste op zoek 
gaan naar een andere plek. 

Praten met politici
Een buurttuin kan bij uit-
stek een project zijn dat als 
uithangbord voor politici, 
wethouders of raadsleden 
kan dienen. Bijvoorbeeld 
voor een wethouder is een 
‘boom planten’, de goede 
manier om in contact te 
komen met de burger. Wan-
neer een wethouder of andere 
hoge ambtenaar eenmaal 

Praten met de buurt
Blijf gevoel houden met wat de buurt wil. Zo zorg je ervoor dat de buren steeds meer betrokken raken 
en zich ook een beetje eigenaar van de buurttuin voelen. 

Let op, jullie hoeven niet alle problemen uit de buurt op te lossen. Problemen als hondenpoep 
en te weinig parkeerplekken kunnen niet opgelost worden met een buurttuin. Ook zal je altijd 
tegenstanders treffen. Blijf realistisch, probeer te achterhalen waarom diegene tegen is en kijk of diens 
bezwaren kunnen worden opgelost. (RakAkker; angst voor ratten, inbrekers, etc.). 

- Actief communiceren: door directe interactie zoals een inspraakavond, enquête en flyers. Het  
 voordeel  hiervan is je feedback krijgt. 
- Passief communiceren: door krijtbord op locatie en/of media, mailinglijst. Het voordeel  
 hieraan is dat het weinig tijd van je vraagt.
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Verschillende soorten ambtenaren en rollen
Hieronder staat een overzicht van verschillende 
gemeentelijke functies waar je waarschijnlijk mee 
te maken gaat krijgen. 

Bestuursondersteuner: een bestuursondersteuner 
is de rechterhand van de wethouder. Vaak 
weet hij/zij wat de wethouder wil en regelt 
hij/zij de gang van zaken. Wanneer je een 
wethouder wilt spreken, zal dit meestal via de 
bestuursondersteuner gebeuren tenzij je de 
wethouder uiteraard persoonlijk kent. In de 
praktijk blijkt dat ook de bestuursondersteuner 
vaak lastig te bereiken is. 

Gebiedsregisseur/manager: een gebiedsregisseur 
of -manager is het aanspreekpunt voor 
de (bewoners)organisaties in de wijk. De 
gebiedsregisseur zorgt ervoor dat de lijntjes kort 
blijven tussen de gemeente en de burgers en dat 
er regelmatig overleg is. Zo kan hij of zij ervoor 
zorgen dat dingen die spelen in de buurt op de 
politieke agenda komen. Voor een buurttuin kan 
de gebiedsregisseur een belangrijke schakel zijn. 
De gebiedsmanager kan je sleutel tot de rest van 
de gemeente zijn. 

Cultuurscout: cultuurscouts (deze kunnen 
in jouw gemeente anders heten) stimuleren 
bewoners en kunstenaars om grote of kleine 
ideeën op het gebied van cultuur of kunst 
in de buurt waar te maken. Daar past een 
buurttuin vaak ook bij.  Zeker wanneer de 
buurttuin meer dan een moestuin alleen is, 
dan kan een gesprek met de cultuurscout geen 
kwaad. 

Beheerder openbare ruimte: de gemeente 
heeft een speciale afdeling die gaat over het 
beheer van de openbare ruimte. Deze afdeling 
heet vaak Gemeentewerken. Zij huren 
particuliere bedrijven in die de openbare 
ruimte beheren in opdracht van de gemeente. 
Het beleid van de gemeente staat vastgelegd 
in het IBOR (Integraal Beheersplan Openbare 
Ruimte). In het IBOR kun je vaak ook iets 
vinden over hoe ze met burgerparticipatie en 
-initiatieven omgaan. 

Burgerloket: Veel informatie over 
gemeentezaken en regelingen is te vinden 
bij het burgerloket van de gemeente. Onze 
ervaring is helaas dat we hier niet altijd de 
juiste informatie kregen en vaak lang moesten 
wachten.
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Praten met de Woningcorporatie
Je kunt met de woningcorporatie gaan praten voor financiering, gebruik van de grond en eventueel 
ook voor gebruik van een leegstaand pand in de buurt. Een woningcorporatie werkt in principe 
niet heel anders dan een gemeente, alleen de doelstelling verschilt. De woningcorporatie heeft eigen 
woningen en terreinen maar heeft niet veel te zeggen over over de openbare ruimte. Als het stuk grond 
waar je op wilt werken niet van de woningcorporatie is, kunnen ze je toch ondersteunen omdat ze de 
leefbaarheid in de buurt belangrijk vinden. Voor toestemming voor gebruik van de grond moet je dan 
echter wel naar de eigenaar. 

De lijntjes binnen woningcorporaties zijn korter waardoor bijvoorbeeld een financieringsaanvraag 
sneller geregeld kan worden. Bij woningcorporaties is de sociaal beheerder verantwoordelijk voor de 
leefbaarheid van een complex of de buurt. Helaas worden groenvoorzieningen vaak nog vooral als een 
kostenpost gezien. Maar wanneer je in gesprek bent met de woningcorporatie wijs dan op de positieve 
gevolgen van de buurttuin op de leefbaarheid. Maar ook op de positieve effecten voor de gezondheid 
en het stadsklimaat en de mogelijkheden voor buurtgenoten om elkaar te ontmoeten. Vergeet niet 
dat vrijwel elke woningcorporatie een leefbaarheidsbudget heeft, dat nou juist precies voor dit soort 
projecten bedoeld is.

Praten met vastgoedeigenaren (privaat)
Wanneer de grond van een private 
vastgoedeigenaar is, dan zul je met deze 
moeten praten over het gebruik van de 
grond. Bedenk dat een vastgoedeigenaar zijn 
eigendom in waarde zal willen zien stijgen. 
Dus wanneer je kunt aantonen dat de grond 
of de omgeving meer waard zal worden door 
jullie idee, dan zal deze eerder bereid zijn 
om te helpen. ‘Maatschappelijk rendement’ 
en ‘goodwill’ zijn termen waar een private 
eigenaar soms niet ongevoelig voor is. Maar 
vastgoedeigenaren staan over het algemeen 
niet bekend om hun sociale inbreng in de 
wijk, dus verwacht hier niet te veel van.

Praten met winkeliers(vereniging)/onder-
nemers
Als jullie locatie valt in een winkelgebied of 
in de buurt van een winkelgebied kan een 
winkeliersvereniging misschien iets voor jullie 
betekenen. In ieder geval kan het nooit kwaad om 
eens met ze te praten. Een winkeliersvereniging 
bestaat uit lokale ondernemers die vaak iets met 
de buurt hebben en is daarom een partij die 
prettig is om aan je zijde te hebben. Verwacht van 
de winkeliersvereniging geen geld, je zou eerder in 
materialen kunnen denken. Een positief imago is 
voor een winkeliersvereniging belangrijk en daar 
kun je op inspelen.
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Praten met stichtingen/fondsen

- Het Oranje Fonds 
 Het Oranje Fonds steunt allerlei soorten initiatieven met kennis, geld en contacten. Per jaar  
 subsidiëren zij voor ruim 30 miljoen euro aan projecten. 

- Groendichterbij
 Groendichterbij is een goed platform om je te oriënteren voor hulp bij het opzetten van  
 buurttuinen. Deze organisatie ondersteunt buurttuinen financieel, met kennis en met con 
 tacten. 

- Stichting Prins Bernhard Cultuurfonds
 Het Prins Bernhard Cultuurfonds heeft meerdere buurttuinen ondersteund. De stichting  
 richt zich op cultuur, natuur en wetenschap.

- Stichting Doen
 Stichting Doen gelooft in ‘een groene creatieve en sociale maatschappij’.  Ze ondersteunt  
 sociale, duurzame en culturele initiatieven op verschillende manieren. 

- Banken
 De meeste banken hebben een cultuurfonds. Zo hebben onder andere de Rabobank en  
 ASN-bank een cultureel/sociaal fonds, met geld dat de bank ter beschikking stelt voor initia 
 tieven die bijdragen aan een betere samenleving. Kijk op hun website voor meer informatie. 
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Hier een paar simpele uitgangspunten:

• Een plattegrond van 1/100 (1 cm op papier komt  
 overeen met 1 m in werkelijkheid) lijkt logisch, maar  
 bij 1/50 (1 cm komt overeen met 0.5 m) zie je beter  
 wat je doet. Gebruik ruitjespapier om zonder liniaal  
 te tekenen.
• Een ruimte van 4x6 meter is een mooie ruimte voor  
 een groep mensen om buiten te zitten, te werken en  
 elkaar te ontmoeten. Perfect voor een terras dus.
• 1.20 meter is breed genoeg voor een pad waar   
 rolstoelen ook over kunnen.
• 0.90 meter is breed genoeg voor een pad waar een  
 kruiwagen over moet.
• 0.45 meter is een mooie hoogte voor een muurtje  
 waar je op kunt zitten.
• Een mens kan ongeveer 1 meter reiken. Maak   
 plantbedden dus uiterlijk 2 meter breed, met een pad  
 aan beide kanten. Dan hoeven mensen niet in de  
 planten te staan. Als het bed breder is, is het goed om  
 een smal  rondpad (0.30 meter breed) in het midden  
 te maken. 
• Een boom kun je klein kopen, maar vergeet niet  
 dat-ie groeit. Daar doet die boom zo’n 30 – 40 jaar  
 over en de boom maakt evenveel wortels onder de  
 grond als hij takken heeft boven de grond. Zoek  
 daarom altijd uit hoe groot de boom die je op het oog  
 hebt uiteindelijk wordt. 

Ontwerpen
In feite is een ontwerp niet meer 
dan een plattegrond waarin je de 
gemaakte afspraken combineert 
met elementen die al aanwezig 
zijn op de plek waar je de tuin 
wil maken. Afhankelijk van zon, 
schaduw, soort grond, de entree, 
de beschikbaarheid van water, de 
logische routes, enzovoort, bepaal 
je de indeling van de tuin. Op 
deze manier bepaal je ook hoe je 
de verschillende wensen die je in 
de gezamenlijke visie geformuleerd 
hebt, wil gaan realiseren. 

Wees hierbij pragmatisch, de 
hoeveelheid ruimte die aanwezig 
is in de tuin, is altijd belangrijker 
dan de vorm. Te smalle paden zijn 
bijvoorbeeld echt vervelender dan 
hoe een paadje eruit ziet. En een 
ontmoetingsruimte moet groot 
genoeg zijn om met een aantal 
mensen te kunnen zitten. Dit is 
belangrijker dan of deze ruimte 
rechthoekig dan wel cirkelvormig 
is.

Ontwerp
We begonnen met het schetsen van een 
ontwerp voor de Rakakker toen we de 
eerste plannen maakten. Dit ontwerp 
werd steeds aangepast en verbeterd aan 
de hand van de informatie die we kregen 
over het terrein, tot we begonnen met de aanleg. En zelfs tijdens de aanleg hebben we nog kleine 
dingen veranderd in het ontwerp. 

In ons geval hielp het dat één van de initiatiefnemers ontwerper is. Hierdoor wisten we dat de maten 
klopten en de indeling van het ontwerp goed was. We hebben bewust gekozen voor een heel simpele 
invulling van het terrein en nagedacht over buren die geen waarschijnlijk niet veel kennis hebben 
over tuinieren. Uiteindelijk werkten we het ontwerp uit zodat we het ook konden gebruiken om het 
verhaal over onze tuin naar anderen te vertellen. 

In dit hoofdstuk gaan we niet helemaal uitleggen hoe je een ontwerp maakt. We verwijzen je 
daarvoor naar de vele boeken die verschenen zijn over dit onderwerp. Wel geven we je hieronder wat 
simpele tips waarmee je zelf aan de gang kunt. Eigenlijk is er maar één heel belangrijke regel: houd 
het simpel!
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Basisplan
Het leuke van een buurttuin is dat iedereen zijn eigen ideeën 
erin kwijt kan, ook de mensen die niet betrokken waren bij de 
opzet van de tuin. Laat in het ontwerp ruimte voor de ideeën 
van nieuwe mensen. 

In het ontwerp bepaal je waar de dingen komen die nodig zijn 
voor het gebruik van de tuin. Schrijf ook welke zaken daarbij 
belangrijk zijn. In feite is dat alles. Ga niet bepalen welke plant 
exact waar komt. Het moeilijkste onderdeel van de ontwerpfase 
is dat je moet loslaten hoe een en ander er precies uit komt te 
zien. Dat komt in de realisatiefase erna waarbij je het ontwerp 
gaat uitwerken en samen de tuin gaat aanleggen. Voor de 
mensen die hierbij betrokken zijn is het leuk om ook mee te 
bepalen wat waar komt en hoe bijvoorbeeld een paviljoen er uit 
komt te zien. 

Ontwerper inhuren?
Je kunt het ontwerp gezamenlijk maken, met wat hulp van 
boeken en internet. Deze extra informatie zorgt ervoor dat 
je beter weet hoe je de tuin moet indelen en wat waar moet 
komen. Wel is het zo dat een tuin- of landschapsontwerper dit 
veel sneller kan en ervaring heeft met het ontwerpen van een 
goede tuin. Het is natuurlijk kostbaar om een ontwerper in 
te huren voor het hele ontwerp, tenzij je een ontwerper in je 
team hebt. Toch is het wel raadzaam om, op het moment dat 
jullie alle informatie verzameld hebben, een ontwerper voor een 
paar uurtjes te raadplegen. Wellicht is er wat geld beschikbaar 
of wil de gemeente/eigenaar helpen om een ontwerper voor 
korte tijd in te huren. Als je het gesprek met de ontwerper goed 
voorbereidt en duidelijk omschrijft wat je van de ontwerper 
verwacht, dan moet het voor een ontwerper mogelijk zijn om 
in een paar uur een goede schets te maken. 
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Realisatie
Inleiding
Toen moest de schop in de grond. Om precies te zijn 35 m2 bosgrond die half op de weg lag en in een 
Uiteindelijk kon de schop in de grond. In ons geval in 35 m2 schoon bosgrond die we besteld hadden 
en naast de RakAkker op straat was gestort. Deze grond (in totaal 420 kruiwagens vol) moesten we in 
één weekend wegwerken en op zijn plek in de tuin liggen. Zoiets vereist een goede voorbereiding en 
een duidelijke organisatie. De mensen die willen helpen zijn vaak niet bekend met de aanleg van een 
tuin en er moet genoeg gereedschap aanwezig zijn om iedereen aan het werk te kunnen zetten. 

De RakAkker was een pleintje met tegels achter een gesloten hek voor we begonnen met de aanleg van 
de tuin. We wilden de buurt laten zien waar we mee bezig waren, zodat we zoveel mogelijk mede-
werking vanuit de buurt zouden krijgen. We maakten een deel van de schutting transparant zodat de 
ontwikkelingen in de tuin vanaf de straat zichtbaar werden. De dag voor we begonnen hebben we 
voor iedereen een enorme pan soep gemaakt en het ontwerp op de tegels getekend. 

Om de enorme berg grond te verplaatsen naar de tuin hebben we een grote kist met werkhandschoe-
nen gekocht en drie kruiwagens en veel schoppen aangeschaft. In het weekend zorgden we ervoor dat 
altijd één persoon aanwezig was die het werk verdeelde en aanwijzingen gaf, bijvoorbeeld over hoe je 
een stevig muurtje kan maken zonder cement. Deze persoon gaf ook aan op welke plek de grond als 
eerste moest komen en wat de volgende klus was, wanneer iemand klaar was met zijn taak. Door een 
goede voorbereiding en organisatie was er voor iedereen altijd wat te doen en liepen we 
elkaar niet in de weg. 

Financiën
Je hebt gesproken met alle 
betrokken partijen. Waarschijnlijk 
heb je al toezeggingen voor hulp. 
Het mooie van een buurttuin is dat je hulp 
kunt gebruiken in geld, arbeid en materiaal. 
De laatste twee kunnen geld, de lastigste van 
de drie, vaak vervangen. Probeer creatief te 
zijn in het realiseren van de tuin. Zorg dat je 
bij onderhandelingen een lijstje in je hoofd 
hebt met diensten of materialen waar de partij 
tegenover je mee kan helpen. 

Geld is flexibel inzetbaar, dus daar te veel 
van hebben is bijna niet mogelijk. Werk en 

materiaal moeten passen in je tuin, anders is 
het geen hulp en bezorgt het overlast. Zo kan 

het zijn dat je, als je zomaar gaat inzamelen met 
veel rommel opgescheept zit of dat op een rustige 
dag ineens een heel bedrijf in je tuin staat om te 
helpen. Wees selectief. Hulp is alleen hulp als je 
er ook echt mee geholpen bent. 

Als je geld, tijd of materialen krijgt van een partij, 
laat die partij dan ook weten wat er mee gebeurt. 
Dat geldt vooral voor de partijen die geld of veel 
tijd en spullen in de tuin steken. Zij doen op hun 
eigen manier ook mee en verdienen waardering 
voor wat ze gedaan hebben.
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Hoe weten we wat we nodig hebben?
Aan de hand van het ontwerp van de tuin kun 
je uit rekenen wat je nodig hebt aan materialen. 
Maak de schatting ruim zodat er ruimte is voor 
onderhandeling en zodat je keuzen kunt maken 
in kwaliteit. Reken altijd de nieuwprijs, ook als 
je denkt dingen tweedehands te kunnen regelen. 
Het nadeel van tweedehands spullen is dat ze 
tijdelijk verkrijgbaar zijn en dat de prijs sterk 
wisselt. 

Er zijn een paar dingen waar kwaliteit altijd 
belangrijker is dan de prijs. Wij hebben er hier een 
paar op een rijtje gezet:

Grond. Grond is de basis van je tuinplezier. Het 
soort grond dat je gebruikt bepaalt hoe goed je 
planten groeien, hoe  vaak je moet mesten 
en hoe gemakkelijk je deze kunt bewerken.  

Planten. Bezuinig niet op de kwaliteit van de 
plantmateriaal.  Een goede kweker verkoopt 
gezonde planten met stevige wortels. De wortels 
gaan je planten redden in droge perioden of 
tijdens strenge vorst. 

Speeltoestellen. De regelgeving rond veiligheid 
om speeltoestellen is streng in Nederland. 
Hier op bezuinigen door tweedehandsjes aan 
te schaffen is niet aan te raden in verband met 
aansprakelijkheid.

Waar beginnen met de aanleg?
De volgorde waarin je aan het werk gaat, bepaalt 
voor een groot deel hoe gemakkelijk je het werk 
kunt doen. Voor je aan de slag gaat, zet je alle 
werkzaamheden op volgorde. Ga met de groep 
aan tafel zitten en schrijf alle werkzaamheden op 
briefjes. Vervolgens ga je samen de briefjes op 
volgorde leggen. Het voordeel van losse briefjes is 
dat je ze steeds kunt verschuiven. 

Voorbereiding van werk
Niet alle mensen die helpen weten wat de 
plannen zijn. De meeste mensen vinden het 
gewoon fijn om te helpen. Dat is geweldig, 
alle hulp is meegenomen en meer mensen 
zorgen voor meer gezelligheid. Als mensen 
besluiten dat ze komen helpen, willen ze 
zich nuttig voelen. Met andere woorden, 
er moet wel wat te doen zijn. Zorg dus 
dat de materialen voor het werk van die 
dag klaarstaan en dat duidelijk is wat er 
moet gebeuren. Regel een aanspreekpunt. 
Een goede voorbereiding zorgt ervoor dat 
jullie zelf lekker mee kunnen helpen en dat 
iedereen die wat wil doen iets kan doen. 
Zichtbaar resultaat geeft mensen voldoening. 
Ga dus met één of twee dingen aan de slag en 
maak dat af voor je met het volgende verder 
gaat. 

Aanleggen van de tuin
Het leukste deel van een buurttuin is het 
aanleggen ervan. Wanneer de aanleg eenmaal 
begint kun je de tuin zien groeien. Maak 
veel foto’s van dit proces en deel deze met 
de mensen en partijen die helpen. Eer van 
je werk is voor mensen heel belangrijk. Voor 
de mensen die in het voorproces geholpen 
hebben, is het leuk om te zien waar ze het 
voor deden. Deel je successen en geniet 
van wat er gebeurt. Neem vooral de tijd 
om gezellig samen te lunchen en koffie te 
drinken.
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Bij de RakAkker is de tuin in deze volgorde aangelegd:

1. De voorzieningen treffen voor de buren. De RakAkker ligt in een bouwblok. We hebben  
 voor het ontwerp met de buren afgesproken om een schutting tussen de RakAkker en  
 hun tuinen te maken. Dit om inbraak en ongewenste activiteiten in hun achtertuin te  
 voorkomen. 
2. De schutting aan de voorkant verlagen. Tussen de straat en de RakAkker stond een 2  
 meter hoge schutting. Het bovenste deel van het hout hebben we vervangen voor gaas  
 zodat je van de straat in de tuin kunt kijken. De buren konden vanaf dat moment zien  
 wat er op het terrein gebeurt en opletten of er geen ongewenste dingen plaatsvinden in  
 de tuin. 
3. De paden op de tegels tekenen. De stenen moesten blijven liggen waarop we  bakken  
 plaatsten. De paden waren nodig om de materialen aan te voeren. Door de tekening op  
 de grond wist iedereen wat waar moest komen te liggen.
4. Vanaf de randen naar de ingangsdeur werken. Daardoor bleef onze werkruimte in de  
 tuin zo groot mogelijk. 
5. De bakken maken. Op de  aangegeven plaatsen werden bakken gemaakt.
6. De grond in de bakken doen.
7. Zaaien. Een goede oogst is de basis van het succes van een buurttuin! Zodra de grond ligt  
 en de lente aangebroken is kun je zaaien. Het is zonde om dan nog langer te wachten.
8. Het tuinhuis plaatsen. In het tuinhuis konden we ons gereedschap opbergen en zelf   
 droog zitten. 
9. De watervoorziening regelen. Nadat er gezaaid was, werd de watertoevoer ineens heel  
 belangrijk. Daarom gingen we in vier grote vaten het regenwater opvangen. 
10. Picknickbanken kopen. Het paviljoen was veel werk en zitten in de tuin is belangrijk  
 voor de mensen die geen groene vingers hebben. 
11. Het paviljoen afmaken. Met de herfst in aantocht is droog zitten en werken heel belang 
 rijk.
12. Ons oorspronkelijke plan was nu klaar, maar de tuin bleef zich verder ontwikkelen. Er  
 kwam kunst in de tuin, en daarnaast nog een bijenstal, bankjes, knotwilgen, een kippen 
 ren en een uitbreiding met een plantenkas en fruitbomen. 
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Nazorg
Helaas kwamen ook onderlinge strijd, botsende karakters en schrijnende sociale zaken aan de 
oppervlakte bij het realiseren van onze buurttuin. Het doel van de RakAkker is een tuin voor 
iedereen, waar iedereen zich veilig en welkom kan voelen. Met dat in ons achterhoofd proberen 
we te bemiddelen bij botsingen, maar af en toe houden we juist daarom gewoon onze mond. Ook 
onderhouden we warme contacten met de wijkagent voor de momenten wanneer dat nodig mocht 
zijn. 

Een goede buurttuin is nooit af. 
A beautiful garden is de labour of ages’ (een mooie tuin is het werk 
van eeuwen) is een bekende Engelse uitspraak. Een mooie tuin 
ontstaat niet in één keer, maar kost jaren van bouwen, afbreken 
en veranderen. Dit proces start vanaf het moment dat je de eerste 
schop in de grond zet en zal pas eindigen wanneer de tuin er niet 
meer is. 

De invloed van al die verschillende buren die samen werken en 
de boel onderhouden in de tuin maakt de tuin meer dan een 
gemeenteplantsoen. De tuiniers moeten het gevoel hebben dat 
het hun eigen tuin is. Wanneer de tuin er eenmaal is, moet er ook 
ruimte zijn voor iedereen. Laat de mooie plaatjes van je ideale 
droomtuin, die je in het begin gemaakt hebt, maar varen. Mocht 
bijvoorbeeld een buurman zijn tuinkabouterverzameling aan de 
tuin wil doneren, kijk hoe je deze kan inpassen in de tuin. Als 
het tuinhuisje niet het uiterlijk van een Chinese pagode krijgt die 
jij in gedachten had, sta dan open voor de ideeën van anderen. 
Juist deze verrassingen maken dat de tuin tot leven komt en de 
persoonlijkheid van je buurt uitstraalt.

In de RakAkker is er iemand specifiek verantwoordelijk voor het 
reilen en zeilen in de tuin. Deze zorgt ervoor dat er geen problemen 
ontstaan en de sfeer goed blijft. Daarnaast is het belangrijk om 
afspraken te maken. In de RakAkker hanteren we een zwarte lijst 
van planten die te erg woekeren. Ook wordt verticaal tuinieren 
sterk afgeraden, want een verticale tuin is gewoon te veel werk. 
Je loopt dan bijvoorbeeld ook het risico dat iemand die hier mee 
begonnen is, er halverwege mee ophoudt als het niet lijkt te lukken. 
Wees dus realistisch met wat wel en wat niet kan in de tuin.

Je kunt dit soort regels op een bord bij de ingang zetten en 
vervolgens iedereen hierop wijzen. Echter het gevaar met formele 
regels is vaak, is dat in de praktijk niemand zich er verantwoordelijk 
voor voelt. Regels zijn onpersoonlijk en geven geen ruimte tot 
overleg. Door afspraken met elkaar te maken is er altijd een 
‘probleemeigenaar’, iemand die zich verantwoordelijk voelt. Met 
een probleemeigenaar kun je in overleg en overleg is vaak de beste 
manier om tot oplossingen te komen waar iedereen blij mee is. 

Een voorbeeld van onze 
afspraken:

• We maken niet meer  
 herrie dan de vogels. 
• ’s Nachts is het stil in de  
 RakAkker.
• Geen barbecue of open  
 vuur in de RakAkker.
• Geen chemische   
 bestrijdingsmiddelen.
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Wisseling van de wacht
Het maken van afspraken in plaats van 
regels zorgt er voor dat op het moment dat 
iemand afhaakt de wensen van die persoon 
niet blijven gelden voor de tuin. Dat geeft 
ruimte voor nieuwe mensen om hun eigen 
wensen naar voren te brengen, maar ook om 
hun eigen fouten te mogen maken. Dat zorgt 
voor dynamiek en geeft nieuwe impulsen voor 
activiteiten in de tuin.

Omdat een buurttuin in de meeste gevallen 
jarenlang kan blijven bestaan en mensen 
tegenwoordig vaak verhuizen, zijn de mensen 
die de buurttuin opstarten niet altijd dezelfde 
mensen die gaan tuinieren. Sommige 
mensen vinden iets opstarten leuker dan het 
onderhouden, of hebben een snelle wisseling 
van interesses nodig om zich lekker te voelen. 
Dit is uiteraard geen probleem zolang er maar 
genoeg nieuwe mensen bijkomen om de tuin 
te onderhouden. Het is wel belangrijk om 
te regelen dat afspraken met externe partijen 
over verantwoording en budgetten goed 
worden overgedragen.

Iedereen heeft eigen waarde
Niet iedereen heeft groene vingers. Gelukkig 
zijn er meer vaardigheden die van pas kunnen 
komen in de buurttuin. Hieronder hebben 
we een overzicht gemaakt van soorten 
persoonlijkheden die wij zijn tegengekomen 
in de RakAkker. De meeste mensen hebben al 
deze eigenschappen in meer of mindere mate, 
maar vaak zijn één of twee eigenschappen 
toch overheersend bij één persoon.

Bezige Bij – is een manusje-van-alles en regelt 
graag het reilen en zeilen van de tuin. Werkt 
hard en is een volhouder. Vergeet daarbij wel 
eens aan zichzelf te denken. Werkt graag op 
de achtergrond.

Eekhoorn – is trots en vooral bereid om iets te 
doen als daar prestige tegenover staat. Ziet de tuin 
als een investering voor later. Vergeet soms dat 
anderen ook een schouderklopje verdienen.

De Spin – deze persoon lijkt soms niet veel te 
doen, maar is onmisbaar voor een goede tuin. De 
spin kent iedereen en weet ze constant het gevoel 
te geven dat ze welkom zijn. Het netwerk van de 
spinnen in de tuin zorgt voor nieuwe tuiniers en 
contacten. 

De mestkever – deze persoon is een harde werker 
en geniet van dat werk. Mestkevers weten wat ze 
doen en laten de tuin netjes en vruchtbaar achter. 
Ze blijven vaak lang en komen regelmatig terug. 

Het lieveheersbeestje – iedereen houdt van 
lieveheersbeestjes. Ze weten hoe je een tuin 
gezellig maakt en wat ze moeten doen om een 
goede sfeer te maken. En dat doen ze graag.
 
De zangvogel – zangvogels zijn er maar tijdelijk. 
Ze genieten van tuinieren, zijn bereid om elk 
nieuw idee dat ze tegenkomen te proberen en dan 
zijn ze weer weg. Geniet van zangvogels, maar 
houd ze ook in de gaten. Vaak laten ze nogal wat 
rommel achter.

De gekko – de excentriekeling die graag en met 
verstand van zaken in de tuin werkt. Als deze zich 
eenmaal thuis voelt, dan wordt het een vaste gast 
die graag zijn eigen stijl toevoegt aan de tuin. De 
gekko maakt de tuin persoonlijk en bijzonder. 
 
De trekvogel – trekvogels zijn er ineens, en zijn 
zo weer gevlogen. Ze werken vaak lekker mee en 
dragen bij aan de sociale kant van de tuin. Ze 
brengen nieuwe kennis en ideeën mee en zijn 
daarom onmisbaar voor de tijd dat ze aanwezig 
zijn. 

De krekel – vindt tuinieren te gek, maar heeft 
er o-zo weinig tijd voor. Krekels zie je in het 
voorjaar en zijn dan de rest van het jaar te druk 
met van alles behalve de tuin. Gelukkig moet er 
in het voorjaar wel veel gebeuren.
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De mol – is er als er verder niemand is. Geniet 
van de tuin op geheel eigen manier en laat de boel 
netjes achter. Het is belangrijk om mollen hun 
eigen gang te laten gaan, maar wel te laten weten 
dat ze welkom zijn. Misschien wat onverwacht, 
maar kinderen zijn juist vaak mollen. Plekken 
waar je je kunt terugtrekken zijn schaars in de 
stad en juist kinderen genieten hier van. 

De ekster – eksters zijn er vooral als er wat te 
halen valt. Bijvoorbeeld wanneer er gratis eten of 
drinken is. Voor de tuin heb je er niet veel aan, 
maar ze kunnen wel de gangmakers op een feestje 
zijn.

De vos – vossen eten mee uit de tuin omdat 
ze honger hebben, maar schamen zich daar-
voor. Ze voelen zich heel veel beter als ze af 
en toe bij een specifiek klusje kunnen helpen. 
Voor de vos betekent eten uit de buurttuin 
ook dat ze gezond eten. Vossen vereisen tact 
en begrip, maar geven de buurttuin de functie 
van voedselbank.

Eigen stukje land of alles samen?
Volkstuinen zijn stevig verankerd in de Nederlandse cultuur. Hier heeft iedereen zijn eigen stukje 
grond, waar hij zelf verantwoordelijk voor is. Een buurttuin is anders dan een volkstuin. 

Afhankelijk van de hoeveelheid ruimte in de buurttuin kun je mensen hun eigen plekje geven. Dit 
betekent wel dat wanneer de ruimte verdeeld is, er voor nieuwe mensen geen plek meer is. Bovendien 
wanneer iemand zijn stukje verwaarloost, kan de hele buurttuin er last van hebben. Aan de andere 
kant zijn mensen eerder geneigd om regelmatig terug te komen om voor als ze eigen stukje hebben 
om voor te zorgen. 

In de RakAkker hebben we gekozen voor een gemeenschappelijke ruimte. Dit betekent dat er altijd 
wel wat te doen is en dat iedereen profiteert van de oogst. Zo kunnen mensen die later in het seizoen 
aanhaken ook profiteren van alles wat de tuin aan groente en fruit oplevert en blijft de tuin netjes. 
De oppervlakte van de RakAkker is niet groot genoeg om de ruimte te verdelen in individuele stukjes 
tuin. Met een gezamenlijke tuin kunnen we de ruimte efficiënter gebruiken en ook rekening houden 
met wisselteelt van bijvoorbeeld uien en tomaten op verschillende tijden van het jaar. 

Lange adem
Zoals eerder genoemd is een goede tuin het werk van vele jaren. Dus wees er op voorbereid dat er 
soms veel arbeid nodig is, met de grootste pieken in het voorjaar en in de zomer. 
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Bijlage
Het Business Model Canvas kan een goed hulpmiddel bij het opstellen van een gezamenlijke visie van 
de buurttuin, dus waar je met zijn allen naar toe wil en wat je wil bereiken met de tuin. Het is een 
goede oefening om te doen omdat het helpt een plan voor de buurttuin op een wat zakelijkere manier 
op papier te zetten. Dit kan je goed van pas komen in gesprekken met partners en sponsoren. 

Op de website www.businessmodelgeneration.com/book staat meer tekst en uitleg over deze methode. 

Workshop: Gezamenlijke visie vinden.

Inleiding
Deze tool biedt je houvast in discussie en zorgt ervoor dat de verschillende belangen en overeenkom-
sten duidelijk zijn. Door op te schrijven wat iedereen wil, wordt het concreet. Zo kom je uiteindelijk 
tot een gezamenlijke visie.  

Aanpak
Vorm kleinere groepen als je met een hele grote groep mensen bent. Pak een groot vel papier en maak 
de keuzematrix uit het voorbeeld na. Vul de matrix vervolgens in met de dromen van de deelnemers. 
Dit kan bijvoorbeeld gedaan worden met post-it’s. 

1 Introductie met uitleg van de aanpak.
2 Algemeen beeld van de wijk met een   
 SWOT-analyse.
3 Indelen in groepen.
4 In groepen gaan werken.
5 Gezamenlijk de overeenkomsten bespre 
 ken en kijken naar de mogelijkheden.

Benodigdheden:
- Stiften/pennen.
- Post-it’s.
- Groot vel papier of whiteboard.
- Moderator.

1. Introductie
Hier wordt het doel van de avond besproken. Er 
wordt verteld wat er van iedereen wordt verwacht 
en wat men kan verwachten van de bijeenkomst en het verloop. 

2. Analyse  (5 min)
In deze stap probeer je iedereen in de wijk in te laten leven en een algemeen beeld van de wijk te 
maken. Dit doe je door alle sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen van de wijk op een rij te zetten. 
In het Engels heet dit de SWOT analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities en Threats). 
Ga deze punten één voor één af. Schrijf ze op, bijvoorbeeld op een groot bord of vel paper (bijvoor-
beeld een flipover-vel).
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+  = Belangrijk
++  = Belangrijker
+++ = Belangrijkst

Er zijn er nu een aantal vellen waarin de prioritering van alles opstaat en ook hoe belangrijk het is.  
Wanneer de groep in kleinere groepen is verdeeld, leg je de vellen naast elkaar en probeer je ze samen 
te voegen tot één tabel. Tijdens de bespreking zullen dan onderdelen soms samengevoegd gaan wor-
den of andere onderdelen geschrapt worden. 

4. Woorden zoeken
Een Plan van Eisen, die in de vorige stap is opgezet, is waarschijnlijk heel specifiek. Veel onderdelen 
hebben waarschijnlijk met elkaar te maken. Probeer deze woorden met elkaar in verband te brengen 
en zoek daarbij een overkoepelend woord. Denk hierbij aan termen als ‘ontmoeten’, ‘educatie’, ‘gezel-
ligheid’, ‘vrijheid’. 

5. Visie vormen
Een visie bestaat uit drie onderdelen. Gebruik de woorden die zijn gemaakt in de vorige stap om de 
visie te vormen. Kijk ook naar het plan van eisen voor inspiratie.

•  Hoe ziet de omgeving er in de verre toekomst uit?
•  Wat moet er tegen die tijd bereikt zijn?
•  Op welke manier gaan we dat doel bereiken?

3. Programma van Eisen opstellen (40-60 min)
In deze stap probeer je een goed overzicht te krijgen 
wat de groep belangrijk vindt en welke zaken minder 
belangrijk worden gevonden. Zo’n overzicht wordt 
een Plan van Eisen genoemd.

Verdeel de mensen in groepen van drie personen. Wat 
zijn de persoonlijke belangen van iedereen en wat is 
het gezamenlijke belang? 

Als het goed is er uit de brainstorm een lijst gekomen 
met allerlei dingen die terug moeten komen in de 
tuin. Nu ga je kijken naar je prioriteiten. Gebruik 
hiervoor de matrix om invulling te geven aan de 
sessie. Neem hier ruim de tijd voor
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